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VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Under första halvåret 2019 har den första av tre emissionen stängts, 

med en volym om ca 106,48 MSEK. Bolagets andra emission initierades 

den 22 april och pågår fram till den 12 juli 2019. Per sista juni hade ca 

55,4 MSEK tecknats i den andra emissionen. 

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 

Bolaget avser att göra olika investeringar i olika fastigheter, 

fastighetsbolag eller fastighetsprojekt. Den potentiella värdeökningen 

för sådana investeringar är ofta stor men innebär samtidigt en risk, 

varför det inte finns någon garanti för ekonomisk framgång.

Framtidsutsikter

Fastighetsmarknaden har sedan hösten 2017 varit påverkad av en ökad 

oro och prisnedgång inom segmentet nyproducerade bostadsrätter i 

storstäderna. Detta är framförallt ett problem för bostadsutvecklarna 

men har också gjort att marknaden i stort har agerat mer avvaktande 

mot bostadssektorn. Transaktionsintensiteten och likviditeten i 

marknaden var fortsatt god under 2018, där ca 50 procent av affärerna 

(i förhållande till värde) gjordes i Stockholmsregionen, Coeli Real 

Estate ser att trenden kommer att hålla i sig under 2019. På grund av 

oron och brist på likviditet har många utav köparna i Coelis segment 

försvunnit från marknaden vilket innebär minskad konkurrens om 

objekten och lägre värderingar. Vi tror att det kommer öppnas upp 

ännu fler möjligheter i marknaden under 2019 när vissa aktörer blir mer 

finansiellt pressade, för vår del är detta positivt eftersom vi kommer 

kunna ha möjlighet att göra spännande affärer och kunna gå in på 

relativt låga ingångsvärden.

Aktieinformation

Aktiekapitalet i Coeli Fastighet II AB uppgick per 30 juni 2019 till 1 145 

620 kr, fördelat på 500 000 P1 aktier och 645 620 P2 aktier. Detta 

inkluderar 219 700 P2 aktier som hänförs till den per bokslutsdatum 

pågående andra emissionen. P1 aktierna berättigar till tio röster på 

bolagstämma och P2 aktier till en röst på bolagsstämma. Aktierna i 

Fastighet II är inte, och har inte varit, föremål för erbjudande till följd 

av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet.

 

Aktierna har inte varit föremål för något offentligt uppköpserbjudande. 

Det finns inga inskränkningar i rätten att fritt överlåta aktier och såvitt 

styrelsen känner till föreligger inga aktieägaravtal. Coeli Fastighet II 

AB är listat på Nordic Growth Market (NGM-börsen). Aktierna handlas 

under kortnamnet CF2 PREF P2. Bolagets ISIN-kod är SE0012012672.

Organisation

Verkställande direktör är Henrik Arfvidsson. Styrelsen består av 

styrelseordförande Helena Liljedahl och styrelseledamöterna Mikael 

Larsson och Jan Nordström.

Väsentliga händelser efter periodens slut 

Sedan den 30 juni 2019 har följande väsentliga händelser för Bolaget 

inträffat:

• Den 12 juli 2019 stängde bolaget den andra av totalt tre emissioner. 

Resultatet för emission 2 i bolaget blev en nyteckning om 248 300 

P2-aktier motsvarande 63 MSEK. Den tredje och sista emissionen 

startar den 1 oktober 2019.
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SAMMANFATTNING

Första halvåret 2019

• Rörelseresultatet uppgick till -521 TSEK. 

• Resultat per aktie uppgick till -0,69 SEK. 

• Nettoandelsvärde, NAV, per P2 aktie uppgick till 249,34 SEK.  

Med “Bolaget” eller “Fastighet II” avses Coeli Fastighet II AB (publ) 

med organisationsnummer 559173-7548.

ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN 

Coeli Fastighet II AB är ett investmentbolag. Bolagets verksamhet 

består i att direkt eller indirekt äga, förvärva, försälja och förvalta 

fastigheter. 

 

Bolaget har under första halvåret 2019 avslutat den första av totalt 

tre emissioner, uppgående till ca 106,48 MSEK. Den andra emissionen 

har sista teckningsdatum 2019-07-12 och per balansdagen har 55,4 

MSEK tecknats.

Coeli Fastighet II AB klassificeras som en s k alternativ investeringsfond 

(AIF) utifrån AIFM direktivet. Detta innebär tillkommande regelverk och 

viss tillsyn från Finansinspektionen. Bland annat innebär regelverket att 

bolaget ska noteras vid en reglerad marknad efter att första emissionen 

avslutats. Ytterligare krav är att det ska finnas ett förvaringsinstitut för 

bolagets investeringar, där bolaget har utsett SEB för denna tjänst. 

Bolaget behöver även ha en AIF-förvaltare (AIFM) för att uppfylla 

kraven, vilket innehas av Coeli Asset Management AB som sköter 

förvaltningen av bolaget. Bolaget har ett uppdragsavtal med Coeli 

Asset Management AB som innehar AIFM-tillstånd. Avtalet innebär att 

Coeli Asset Management har rätt till en årlig förvaltningsavgift om 0,8 

procent (exklusive moms) som fram till sista emissionens slut beräknas 

på emitterad volym, och därefter på det totala fastighetsvärdet. 

Moderbolaget har också rätt till 30 procent av överavkastningen efter 

P2-aktier fått tillbaka inbetalt kapital uppräknat med 5 procent årligen 

med justering för eventuella utdelningar. 

ÄGARFÖRHÅLLANDEN

Bolagets moderbolag är Coeli Private Equity Management II AB. 

Moderbolaget har 89 procent av rösterna och 44 procent av antalet 

aktier.

FINANSIELL INFORMATION 

Första halvåret 2019

• Resultat efter skatt uppgick till -445 TSEK.

• Resultat per aktie uppgick till -0,69 SEK.

• Nettoandelsvärde, NAV, per P2 aktie uppgick till 249,34 SEK. 

• Under första halvåret 2019 avslutades den första av tre emissioner, 

som inbringade ca 106,48 MSEK. Den andra emissionen är pågående 

och avslutas 2019-07-12. Per balansdagen har 55,4 MSEK tecknats 

i Emission 2. 

NETTOKASSA 

Vid periodens utgång uppgick bolagets nettokassa till 106 399 TSEK.
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Coeli Fastighet II AB startades oktober 2018 och genomförde under första kvartalet 2019 sin första av totalt tre emissioner. Första emissionen 

möttes av stort intresse och totalt togs 106,5 MSEK in från våra investerare. Hittills har ett antal möjliga fastighetsinvesteringar utvärderats. 

 

Bolaget avser att förvärva fastigheter med befintlig hyresgäster som bedriver någon form av verksamhet såsom dagligvaruhandel, 

bilförsäljning, gym etc. Målfastigheterna ligger i områden där Coeli identifierar en potential att dels arbeta med befintliga hyresintäkter samt 

vara med i områdets utveckling tillsammans med kommunen.

 

Utvärdering av nya investeringsmöjligheter sker löpande och totalt kommer 10-12 investeringar göras i bolaget.

Stockholm den 30 augusti 2019

Henrik Arfvidsson

Verkställande direktör

VD HAR ORDET
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NYCKELTAL (TSEK)

FASTIGHETSRELATERADE
Driftnetto
Uthyrningsbar area kvm
Snitthyra, kr/kvm
Antal fastigheter
Direktavkastning
Marknadsvärde fastighetsbestånd
Belåningsgrad
Genomsnittlig ränta

Finansiella
Omsättning
Balansomslutning
Soliditet
Belåningsgrad
Nettoskuld

Aktierelaterade
P1 aktier
P2 aktier vid periodens utgång 
Aktiekurs vid periodens utgång, kr
NAV
Resultat per aktie

Detta är bolagets första finansiella rapport varpå jämförelseperiod saknas. 
Avrundningsdifferenser kan göra att tabeller inte summerar. 
 
 
 
 

2019-06-30

0
0
0
0

0,0%
0

0%
0,0%

0
160 098

99,8%
0%

106 399

500 000
645 620

248
249,34

-0,69

DEFINITIONER
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DEFINITIONER

P2 aktier

Preferensaktier 2 avser de aktier som är upptagna till handel och 

som emitteras till allmänheten enligt prospektets erbjudande.

Resultat per aktie

Bolagets resultat dividerat med antalet utestående P2 aktier.

Nettoandelsvärde (NAV)

Nettoandelsvärdet är det egna kapitalet med avdrag för P1-aktier 

dividerat med antalet P2-aktier.

 

Nettokassa/nettoskuld

Likvida medel, kortfristiga placeringar och räntebärande kort- och 

långfristiga fordringar med avdrag för räntebärande kort- och 

långfristiga skulder.

Belåningsgrad 

Räntebärande skulder i relation till fastigheternas bokförda 

värde. Ger indikation på om fonden har en belåningsgrad som 

överensstämmer med prospektets riktlinjer.

Genomsnittlig ränta

Fastighetslånens genomsnittliga ränta per bokslutsdagen.

Soliditet

Eget kapital dividerat med balansomslutningen. 

P1 aktier 

Preferensaktier 1 avser de aktier som Bolagets huvudägare Coeli 

Private Equity Management II AB innehar i Bolaget.

Användande av nyckeltal ej definierade i IFRS. 

Bolaget tillämpar bolaget ESMAs (European Securities and Markets Authority– Den Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) 

riktlinjer för alternativa nyckeltal, Alternative Performance Measures). Ett alternativt nyckeltal är ett finansiellt mått över historisk eller framtida 

resultatutveckling, finansiell ställning eller kassaflöde som inte är definierat eller specificerat i IFRS. Definitionerna av i delårsrapporten 

använda nyckeltal är sammanställda nedan.
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RESULTATRÄKNING (TSEK) BALANSRÄKNING (TSEK)

Rörelsens intäkter

Hyresintäkter      

Övriga intäkter

Summa rörelsens intäkter

Rörelsens kostnader

Förvaltningsavgifter

Övriga externa kostnader

Personalkostnader

Värdeförändring fastighet

Avskrivningar

Summa rörelsens kostnader     

RÖRELSERESULTAT

Finansnetto

Orealiserad värdeförändring på kortfristiga placeringar

Räntekostnader

Övriga finansiella kostnader

Summa finansnetto

RESULTAT FÖRE SKATT

Skatt på periodens resultat     

PERIODENS RESULTAT

ÖVRIGT TOTALRESULTAT

SUMMA TOTALRESULTAT HÄNFÖRLIGT TILL MODERBOLAGETS AKTIEÄGARE

RESULTAT PER P2-AKTIE FÖRE OCH EFTER UTSPÄDNING, KR

Periodens resultat

Övrigt totalresultat

Poster som inte ska återföras till resultaträkningen

Poster som senare kan återföras till resultaträkningen

Periodens totalresultat

Resultat per P-2 aktie före och efter utspädning

   

      

2018-10-02

2019-06-30

-

-

-

-213

-308

 -    

 -    

 -    

-521

-521

 81    

-5

 -    

76

-445

-

-445

-

-445

-0,69

2018-10-02

2019-06-30

-445

-

-

-

-445

-0,69

2019-01-01

2019-06-30

-

-

-

-213

-308

 -    

 -    

 -    

-521

-521

 81    

-5

 -    

76

-445

-

-445

-

-445

-0,69

2019-01-01

2019-06-30

-445

-

-

-

-445

-0,69

RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT (TSEK)

(not 2)
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Tecknat men ej inbetalt kapital    

    

TILLGÅNGAR    

Omsättningstillgångar  

Övriga kortfristiga placeringar

Övriga fordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank   

Summa omsättningstillgångar  

SUMMA TILLGÅNGAR  

  

EGET KAPITAL OCH SKULDER  

Eget kapital

Aktiekapital

Ej registrerat aktiekapital

Övrigt tillskjutet kapital

Balanserat resultat

Periodens resultat

Summa eget kapital  

Skulder 

Kortfristiga skulder  

Skulder till kreditinstitut

Leverantörskulder

Skulder till koncernföretag

Övriga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder

Summa skulder  

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  

    

     

    

BALANSRÄKNING (TSEK)

2019-06-30

55 364

50 081

 -    

19

56 318

106 418

161 782

926

220

160 782

 -    

-445

161 482

 -    

 -    

 297    

 -    

 4    

 301    

 301    

161 782

RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT (TSEK)

(not 3)

(not 4)
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Ingående eget kapital 2018-10-02

Totalresultat 2 okt 2018 - 30 jun 2019

Summa totalresultat

Transaktioner med ägare

Registrering aktiekapital P1

Nyemission

Emissionskostnader

Utgående eget kapital 2019-06-30

RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR 
I EGET KAPITAL (TSEK)

Aktier och ägande Aktiekapitalet i bolaget uppgick per 30 juni 2019 till 1 145 620 kr, fördelat enligt följande: 

 

Preferensaktier 1 (P1)

Preferensaktier 2 (P2)

 

Av de 645 620 P2 aktierna var 219 700 aktier ej registrerade per 2019-06-30. Aktierna registrerades i juli 2019

 

Preferensaktier 1 (P1)

Varje Preferensaktie P1 är berättigad till 10 röster.  

 

Preferensaktier 2 (P2)

Innehavare av preferensaktier P2 ska genom utdelning eller när bolaget likvideras, med företräde framför innehavare av preferensaktier P1, ha rätt till 

ett belopp motsvarande vad som totalt har betalats för preferensaktier P2, uppräknat med fem (5) procent per år från den 1 januari 2019 till dess att 

full återbetalning skett av Preferensbelopp P2 genom utdelning eller i samband med att bolaget likvideras. För det fall utdelning till preferensaktier P2 

sker med visst belopp under tiden fram till det att bolaget likvideras skall det belopp som ligger till grund för uppräkning med fem (5) procent minskas 

med motsvarande belopp från tidpunkten för utdelning. Efter ovanstående fördelning av tillgångarna skall innehavare av preferensaktier P1 ha rätt till 

ett belopp motsvarande vad som inbetalats för preferensaktier P1. Eventuella tillgångar därutöver skall fördelas med trettio (30) procent till innehavare 

av preferensaktie P1 och med sjuttio (70) procent till innehavare av preferensaktie P2.

 

Utgående nettoandelsvärde 19-06-30

KASSAFLÖDESANALYS (TSEK)

Ej registrerat

aktiekapital P2 

-

220

220

Balanserat

resultat

-

-

Periodens

resultat

-

-445

-445

-445

Summa 

eget kapital

-

-445

-445

50

162 294

-417

161 482

Övrigt tillskjutet 

kapital

-

161 199

-417

160 782

Aktiekapital P2 

-

426

426

Kvotvärde

1

1

Aktiekapital P21

-

50

450

500

Antal aktier

500 000

645 620

249,34 kr
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RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR 
I EGET KAPITAL (TSEK)

KASSAFLÖDESANALYS (TSEK)

2018-10-02

2019-06-30

-445

-

-

-

-445

-19

301

-164

-

-50 081

-50 081

106 980

-417

-

-

-

106 563

56 318

-

56 318

Den löpande verksamheten

Periodens resultat före skatt

Justeringsposter

Värdeförändringar fastigheter

Resultandel i intressebolag

Betald skatt

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

Förändringar i rörelsekapital

Minskning(+)/ökning (-) av kortfristiga fordringar

Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten

Investering i fastighet

Investering i kortfristiga placeringar

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten

Nyemission

Emissionskostnader

Utdelning P1-aktier

Upptagna fastighetslån

Amorterade fastighetslån

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Årets kassaflöde

Likvida medel vid årets början

Likvida medel vid periodens slut          

2019-01-01

2019-06-30

-445

-

-

-

-445

-19

301

-164

-

-50 081

-50 081

106 980

-417

-

-

-

106 563

56 318

-

56 318
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NOTER (TSEK)

NOT 1 - REDOVISNINGSPRINCIPER

Coeli Fastighet II AB (publ), org. nr 559173-7548, är ett svenskregistrerat aktiebolag med säte i Stockholm. Moderbolagets postadress är: Box  

3317, 103 66 Stockholm. Moderbolagets P2 aktier är registrerade på Nordic Growth Market (NGM) AIF och handlas under kortnamnet CF2 PREF 

2.  

Coeli Fastighet II AB (Bolaget) upprättar sin redovisning enligt RFR 2, Redovisning för juridiska personer, samt Årsredovisningslagen.  

Nya eller reviderade IFRS standardvara eller övriga IFRIC tolkningar som trätt i kraft sedan 1 januari 2019 har inte haft någon nämnvärd effekt på 

koncernens finansiella rapporter. 

Nya redovisningsprinciper 

IFRS 16 Leasingavtal

IFRS 16 ersätter IAS 17 med tillämpning från 1 januari 2019. IFRS 16 innebär främst förändringar för leasetagaren. I stort sett alla leasingavtal 

ska redovisas i balansräkningen. Nyttjanderätten (leasetillgången) och leasingskulden värderas till nuvärdet av framtida leasingbetalningar. 

Nyttjanderätten inkluderar även direkta kostnader hänförliga till tecknandet av leasingavtalet. I resultaträkningen redovisas avskrivningar på 

nyttjanderätten och räntekostnader. Som hyresvärd och leasegivare bedöms förändringen inte påverka redovisningen. 

 

NOT 2 - ÖVRIGA KORTFRISTIGA PLACERINGAR

Ingående anskaffningsvärde 

Årets investeringar

Årets avyttringar

Utgående anskaffningsvärde

Ingående orealiserad värdeförändring

Periodens orealiserade värdeförändring

Utgående orealiserad värdeförändring

Utgående bokfört värde

Bokfört värde per fond

Coeli Likviditetsstrategi

 

NOT 3 - EGET KAPITAL

Aktier och ägande Aktiekapitalet i bolaget uppgick per 30 juni 2019 till 1 145 620 kr, fördelat enligt följande:    

   

Preferensaktier 1 (P1)

Preferensaktier 2 (P2)      

 

Av de 645 620 P2 aktierna var 219 700 aktier ej registrerade per 2019-06-30. Aktierna registrerades i juli 2019

 

Preferensaktier 1 (P1)

Varje Preferensaktie P1 är berättigad till 10 röster.        

       

Preferensaktier 2 (P2)

Innehavare av preferensaktier P2 ska genom utdelning eller när bolaget likvideras, med företräde framför innehavare av preferensaktier P1, ha 

rätt till ett belopp motsvarande vad som totalt har betalats för preferensaktier P2, uppräknat med fem (5) procent per år från den 1 januari 2019 

till dess att full återbetalning skett av Preferensbelopp P2 genom utdelning eller i samband med att bolaget likvideras. För det fall utdelning till 

preferensaktier P2 sker med visst belopp under tiden fram till det att bolaget likvideras skall det belopp som ligger till grund för uppräkning med 

fem (5) procent minskas med motsvarande belopp från tidpunkten för utdelning. Efter ovanstående fördelning av tillgångarna skall innehavare 

av preferensaktier P1 ha rätt till ett belopp motsvarande vad som inbetalats för preferensaktier P1. Eventuella tillgångar därutöver skall fördelas 

med trettio (30) procent till innehavare av preferensaktie P1 och med sjuttio (70) procent till innehavare av preferensaktie P2.

2019-06-30

-

50 000

-

50 000

-

81

81

50 081

50 081

50 081

Antal aktier

500 000

645 620

Kvotvärde

1

1
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NOTER (TSEK)

Koncernen      

Övrigt tillskjutet kapital         

Avser eget kapital som är tillskjutet från ägarna. Här ingår överkurser som betalats i samband med emissioner.    

          

Moderbolaget       

Fritt eget kapital        

Följande fonder utgör tillsammans med årets resultat fritt eget kapital, det vill säga det belopp som finns tillgängligt för utdelning till 

aktieägarna.       

       

Överkursfond       

När aktier emitteras till överkurs, det vill säga för aktierna ska betalas mer än aktiernas kvotvärde, ska ett belopp motsvarande det erhållna 

beloppet utöver aktiernas kvotvärde, föras till överkursfonden.       

       

Balanserade vinstmedel       

Balanserade vinstmedel utgörs av föregående års balanserade vinstmedel och resultat efter avdrag under året lämnad utdelning.  

 

    

INGÅENDE REDOVISAT AKTIEKAPITAL 2018-10-02

Händelse räkenskapsåret 2018/2019

Nyemission P1 aktier

Nyemission P1 aktier

Nyemission P2 aktier

Nyemission P2 aktier*

UTGÅENDE REDOVISAT AKTIEKAPITAL 2019-06-30

* Händelsen avser emission som pågick under 2019 men registrerades efter halvårsskiftet.

         

Rösträtter och aktiekapitalandelar

Aktieslag

P1 aktier

P2 aktier

       

NOT 4 - NÄRSTÅENDETRANSAKTIONER

  

Det föreligger inga väsentliga avtalsrelationer eller transaktioner mellan bolaget och dess närstående förutom det förvaltningsavtal som bolaget 

har ingått med Coeli Asset Management AB. Avtalet innebär att Coeli Asset Management AB har rätt till en årlig förvaltningsavgift om 0,8 procent 

(exklusive moms) som fram till sista emissionens avslut beräknas på emitterad volym, och därefter beräknas på det totala fastighetsvärdet i 

koncernen. Gällande placering av överskottslikviditet har bolaget avtal med Coeli Asset Management AB som innebär att bolaget får all fast 

förvaltningsavgift återbetald vid placering i Coeli Asset Management AB:s fonder.    

NOT 5 - VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS SLUT

        

Sedan den 30 juni 2019 har följande väsentliga händelser för Bolaget inträffat:

• Den 12 juli stängdes den andra av tre emissioner i bolaget. Emissionen registrerades hos Bolagsverket den 30 juli och inbringade 63 MSEK.

     

        

NOTER (TSEK)

Registrering 

bolagsverket

2018-10-02

2018-10-02

2019-04-08

2019-07-30

Antal aktier

500 000

645 620

1 145 620

-

Antal 

P1 aktier

50 000

450 000

-

-

Röstetal

10

1

Antal 

P2 aktier

-

-

425 920

219 700

Totalt antal 

röster

5 000 000

645 620

5 645 620

Aktiekapital 

SEK

50 000

450 000

425 920

219 700

1 145 620

Andel av röster

89%

11%

100%

Emission enligt 

prospekt

Emission aktiebolag

Emission publikt aktiebolag

Emission 1

Emission 2

Kapitalandel

44%

56%

100%
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Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, 

ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de bolag som ingår i koncernen står inför.  

   

    

Stockholm 2019-08-30

         

         

         

         

         

Helena Liljedahl      Henrik Arfvidsson

Ordförande      VD   

         

         

         

         

         

Jan Nordström      Mikael Larsson

Styrelseledamot      Styrelseledamot     
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Publicering av ekonomisk information

Bolagets ekonomiska rapporter kan hämtas på https://coeli.se/vara-fonder/fastighetsfonder/coeli-fastighet-ii-ab/

Finansiell kalender 2019/2020

Datum Aktivitet

2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
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Revisorns granskningsrapport
Coeli Fastighet II AB (publ) org nr 559173-7548

Inledning
Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag (delårsrapport) för 
Coeli Fastighet II AB (publ) per 30 juni 2019 och den period som slutade per detta datum. Det är styrelsen och 
verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna finansiella delårsinformation i 
enlighet med årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår 
översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410 
Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består 
av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, 
att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har 
en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision 
enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det 
inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle 
kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning 
har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Slutsats
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att 
anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Uppsala den 30 augusti 2019

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Leonard Daun
Auktoriserad revisor
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