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VD HAR ORDET

I Coeli Private Equity 2012 AB har det under 
året sålts av sex portföljbolag, samtliga i linje 
med sitt case eller över sin förväntansbild. 
Svenska Adelis har sålt av hälsovårdsföretaget 
Med Group, hygieniska stålfots tillverkaren 
NGI och IT-tjänst företaget IT Relation. Finska 
Vaaka avyttrade IT konsulten Solita och 
fastighetsmanagern Sataservice. Norska 
Herkules sålde klädföretaget Didriksons. Alla 
dessa försäljningar bidrar till det positiva 
resultatet bolaget har detta år. Vi ser även en 
stabil fortsatt värdetillväxt på de kvarvarande 
portföljbolagen. 

Transaktionsmarknaden i det segment som vi 
är aktiva i, det för små och medelstora företag 
(SME), har varit väldigt ojämn under året. Vi 
startade året med en väldigt hög aktivitet fram 
till sommarmånaderna, den högsta vi varit med 
om i vår portfölj. Sedan försvann aktiviteten 
helt efter de rekordvarma månaderna vi hade 
och det var stiltje under ett antal månader tills 
december då det gjordes en del transaktioner 
igen. Säsongsvariationerna är i sig inte unika 
men det blev en sådan väldig skillnad från det 
tempo som inledde året. På en aggregerad nivå 
för oss så var det året med flest transaktioner 
sedan vi startade våra investeringar inom private 
equity.  

Under året har vi arbetat mycket med att se över 
vår private equity affär och hur vi kan utveckla 
och anpassa den till dagens marknader. Arbetet 
mynnade ut i att vi under hösten och vintern 
informerade våra aktieägare och investerare i 
årsbolagen Coeli Private Equity 2007 AB- Coeli 
Private Equity 2015 AB om ett erbjudande 
till att fusionera dessa nio bolag till ett nytt 
större private equity bolag. Ett bolag som utan 
förvaltningsavgifter och med Coeli som aktieägare 
på samma villkor som övriga investerare kommer 
att fortsätta att investera i Nordisk private equity 
för att skapa en hög årlig direktavkastning till 
aktieägarna. 

I slutet av januari 2019 höll samtliga berörda bolag 
en extra bolagsstämma där aktieägarna i bolagen 
röstade för att genomföra dessa fusioner. Vidare 
så kommer fusionerna att slutligen administreras 
och registreras under senare delen av april 
månad. Vi kommer efter detta att arbeta för att 
notera bolaget. Det är en möjlighet att behålla 
allokeringen mot private equity och få ta del 
av en stor diversifierad portfölj av intressanta 
tillväxtbolag. Mer information rörande detta samt 
om bolaget finns att ta del av på vår hemsida 
www.coelipe.se

Som aktieägare är ni välkomna att kontakta mig 
rörande frågor kring bolaget. 

Henrik Arfvidsson
Verkställande direktör

COELI PRIVATE EQUITY 2012 AB (PUBL), ORG NR 556864-4537

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
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ÅRSREDOVISNING VD HAR ORDET

Styrelsen och verkställande direktören för Coeli Private Equity 2012 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2018.

COELI PRIVATE EQUITY 2012 AB (PUBL), ORG NR 556864-4537

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

INFORMATION OM VERKSAMHETEN

Bolagets verksamhet består av att med egna medel förvärva 

och förvalta värdepapper, bedriva värdepappershandel 

samt tillhandahålla riskkapital till små- och medelstora 

företag. Detta gör bolaget främst genom att med det i 

bolaget investerade kapitalet investera i ett antal utvalda 

riskkapitalfonder. I portföljen finns vid årsskiftet 25 bolag.

INVESTERINGAR 

Vaaka Partners Buyout Fund II 

 

Vaaka Partner Ltd är en finsk private-equity aktör som 

fokuserar på investeringar i det sk small cap segmentet, främst 

i Finland men även till viss del i Sverige. Bolaget är ett utköp 

ifrån den finska banken Pohjola bank plc och har sitt kontor 

i Helsingfors. Fonden är Vaakas andra helt rena buyout fond 

och ett ledord för teamet som gjort dem framgångsrika är 

aktivt ledarskap.

Avrop 88 %

Kvarvarande 12 %

Utfäst kapital

 

Adelis Equity Partners Fund I AB

 

Adelis Equity Partners är en svensk private equity-aktör som

grundades 2012. Bolaget fokuserar på investeringar i 

medelstora bolag inom den nordiska marknaden. Bolagets 

huvudkontor finns i Stockholm. Fonden är den första för 

bolaget under namnet Adelis men teamet har en väldigt 

gedigen och mångårig erfarenhet av den nordiska private 

equity-marknaden.

Avrop 83 %

Kvarvarande 17 %

Utfäst kapital

Vaaka partners II

Adelis 
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RESULTAT OCH STÄLLNING 

Bolaget förvaltas av Coeli Private Equity Management AB. 

Avtalet innebär att managementbolaget har rätt till en årlig 

förvaltningsavgift om 1 procent (exklusive moms) på det i 

bolaget totalt inbetalda kapitalet och samtidigt har rätt till 

en årlig aktieutdelning om 1,5 procent på det totalt inbetalda 

kapitalet. Moderbolaget har också rätt till 20 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 92,2 procent av rösterna och 54,2 

procent av antalet aktier.

HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET

Coeli Private Equity 2012 AB har under året erhållit utdelning 

från Adelis, Vaaka samt Herkules genom avyttring av 

portföljbolag. Totalt uppgår utdelningarna till 80,5 MSEK där 

15,1 MSEK redovisas som en reduktion av anskaffningsvärdet 

då det avser återbetalning av investerat belopp.

HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRET

Den 30 januari hölls en extra bolagsstämma där aktieägarna 

beslutade om att godkänna och genomföra den fusionsplan 

som styrelsen i bolaget föreslagit. Fusionen innebär en 

sammanslagning av bolaget tillsammans med åtta andra 

Coeli Private Equity bolag, till ett större investmentbolag. 

Bolagets aktieägare kommer för sina nuvarande aktier i 

bolaget erhålla aktier i det nya större investmentbolaget. 

Ytterligare information finns under not 10. 

 

Herkules Private Equity IV L.P II

 

Herkules är Norges ledande private equity-aktör i det 

medelstora investeringssegmentet. 2013 stängdes Herkules 

tredje fond, med NOK 2,3 miljarder i rest kapital. Bolaget 

har sitt huvudkontor i Oslo. Herkules Private Equity IV 

Fund L.P har en finansiell styrka som gör det möjligt att ta 

dominerande ägarpositioner i etablerade bolag med potential 

för vidareutveckling.

Avrop 70 %

Kvarvarande 30 %

Utfäst kapital

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel (TSEK): 

    

Överkursfond                                                104 246

Balanserat resultat                          41 232

Årets resultat                                                 30 844

Summa                                                  176 323

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen 

disponeras enligt nedan (TSEK):

 

Utdelning till P1-aktieägare vid extra stämma 

2019-01-30 (2,94kr/aktie)                                                   1 470

att till nästa år balanseras                                                 174 853

Summa                                                                             176 323 

 

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals 

kronor.

Herkules IV
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2017-01-01

2017-12-31

-1 340

-22

-178

-1 540

-1 540

1 246

37 759

187

230

39 422

37 883

37 883

RESULTATRÄKNING (TKR)

Rörelsens kostnader:    

Förvaltningsavgift     (not 1)

Personalkostnader     (not 2)

Övriga externa kostnader    

Summa rörelsens kostnader    

RÖRELSERESULTAT    

Resultat från finansiella investeringar:    

Utdelning på finansiella anläggningstillgångar

Värdeförändring på finansiella anläggningstillgångar (not 5)

Resultat från övriga kortfristiga placeringar  (not 3, 6)

Övriga finansiella poster    (not 4)

Summa resultat från finansiella investeringar   

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER   

ÅRETS RESULTAT    

2018-01-01

2018-12-31

-1 032

-23

-592

-1 647

-1 647

67 535

-35 270

104

122

32 491

30 844

30 844
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TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav   (not 5,7)

Summa finansiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar 

Summa kortfristiga fordringar

Kortfristiga placeringar

Övriga kortfristiga placeringar   (not 6)

Summa kortfristiga placeringar

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital    

Bundet eget kapital

Aktiekapital 

Summa bundet eget kapital

Fritt eget kapital

Överkursfond

Balanserat resultat

Årets resultat

Summa fritt eget kapital

Summa eget kapital

Kortfristiga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Övriga skulder    (not 8)

Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

BALANSRÄKNING (TKR)

2017-12-31

139 977

139 977

139 977

279

279

7 232

7 232

547

8 059

148 035

922

922

104 246

4 955

37 883

147 083

148 005

30

-

30

148 036

2018-12-31

89 463

89 463

89 463

30

30

86 916

86 916

1 330

88 276

177 739

922

922

104 246

41 233

30 844

176 323

177 245

31

464

495

177 739
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BALANSRÄKNING (TKR) FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL (TSEK)

Ingående eget kapital 2017-01-01

Omföring föregående års resultat

Utdelning P1 aktier

Årets resultat

Utgående eget kapital 2017-12-31

Omföring föregående års resultat

Utdelning P1 aktier

Årets resultat

Utgående eget kapital 2018-12-31

        

 Antal aktier Kvotvärde

P1 500 000 1

P2 422 000  1

  

Aktiekapital 922 000   

    

    

Preferensaktier 1 (P1):  10 röster per P1-aktie. P1-aktier har rätt till årlig utdelning om 1,5 procent av   

  det belopp som inbetalts till bolaget vid teckning av aktier i bolaget.   

    

Preferensaktier 2 (P2): 1 röst per P2-aktie. P2-aktien har vid likvidation företräde framför P1-aktier   

  till ett belopp motsvarande vad som betalts för P2-aktier uppräknat med 5  

  procent per år från inbetalningen av likvid för P2-aktie till dess att bolaget    

  försätts i likvidation med avdrag för vad som eventuellt har utdelats till P2-  

  aktier fram till likvidationen. Avkastning därutöver fördelas med 80 procent  

  till P2-aktieägare och 20 procent till P1-aktieägare.   

    

Ingående substansvärde 2018-01-01 

Utdelning P1-aktier 

Årets resultat

Utgående substansvärde 2018-12-31 

  

     

Substansvärdet är det egna kapitalet med avdrag för P1-aktier dividerat med antalet P2-aktier.     

 

För mer detaljerad information se prospekt eller www.coeli.se     

    

Överkursfond

104 246

104 246

104 246

Balanserat

resultat

-4 711

11 271

-1 605

4 955

37 883

-1 605

41 232

Årets

resultat

11 271

-11 271

37 883

37 883

-37 883

30 844

30 844

Summa

eget kapital

111 728

-

-1 605

37 883

148 005

-

-1 605

30 844

177 244

Aktiekapital

922 

922 

922

349,54 kr 

-3,80 kr 

 73,09 kr 

 418,82 kr 
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Coeli Private Equity 2012 ABs årsredovisning har upprättats 

enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 

a l lmänna råd BFNAR 2012: 1  Årsredovisning och 

koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är 

oförändrade i jämförelse med föregående år. 

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 

Finansiella tillgångar i denna kategori klassificeras som 

finansiella tillgångar som kan säljas, vilka består av fondandelar 

i riskkapitalstrukturer samt av direkta investeringar i 

portföljbolag, värderas löpande till verkligt värde med 

värdeförändringar redovisade över resultaträkningen. 

Onoterade andelar i fonder värderas till Coeli Private Equity 

2012 AB:s andel av det värde som fondadministratören 

framräknar av fondens sammanlagda innehav och uppdateras 

då en ny värdering erhålls. Om bolaget bedömer att den av 

fondadministratören genomförda värderingen inte i tillräcklig 

grad har tagit hänsyn till faktorer som påverkar värdet på 

de underliggande innehaven görs en justering av värdet. 

Direkta innehav värderas baserade på branschens sedvanliga 

värderingsprinciper, EVCA (European Private Equity and 

Venture Capital Association).

Värdepapper som är noterade värderas till aktuell noteringskurs 

med värdeförändringar redovisade över resultaträkningen.

FORDRINGAR

Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell 

bedömning beräknas bli betalt.

UTLÄNDSK VALUTA

Transaktioner i  utländsk valuta omräknas ti l l  den 

funktionella valutan till den valutakurs som föreligger på 

transaktionsdagen. Tillgångar såsom exempelvis investeringar 

i riskkapitalstrukturer i utländsk valuta samt skulder i utländsk 

valuta värderas till balansdagens kurs. Valutakursdifferenser 

som uppkommer vid omräkning redovisas i resultaträkningen.

DERIVATINSTRUMENT

Derivatinstrument utgörs av valutaterminskontrakt 

som används för att täcka kassaflödesmässiga risker 

för valutakursförändringar avseende utfästelser till 

riskkapitalfonder i utländsk valuta. Terminerna värderas till 

verkliga värdet på bokslutsdagen och det orealiserade värdet 

beräknas genom skillnaden mellan kurser per bokslutsdagen 

mot transaktionskursen på derivatkontraktet. Coeli Private 

Equity 2012 AB redovisar realiserade och orealiserade 

värdeförändringar på valutaterminer i resultaträkningen. 

Derivat-instrumenten klassificeras som finansiella tillgångar 

som innehas för handel.

INKOMSTSKATTER

Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas 

eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare 

års aktuella skatt samt förändringar i uppskjuten skatt. Värdering 

av samtliga skatteskulder/-fordringar sker till nominella belopp 

och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är 

beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer 

att fastställas. För poster som redovisas i resultaträkningen, 

redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i 

resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt 

mot eget kapital, redovisas mot eget kapital.

VÄRDERING ÖVRIGA KORTFRISTIGA PLACERINGAR 

Värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas 

kortsiktigt redovisas till marknadsvärde med värdeförändringar 

redovisade över resultaträkningen. Placeringarna klassificeras 

som finansiella tillgångar som kan säljas.

UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR

Ändringar i antaganden kan komma att ha betydande effekt på 

de finansiella rapporterna i de perioder då antagandena ändras. 

Ovan beskrivs värderingsprinciper som kräver antaganden och 

uppskattningar. Bolagets onoterade fondinnehav värderas till 

verkligt värde. Bolaget tillämpar sina metoder på ett konsekvents 

sätt mellan perioderna, men beräkningen av verkligt värde 

kräver alltid en betydande grad av bedömningar. Baserat på de 

kontroller som tillämpas anser bolaget att de verkliga värden 

som redovisas i balansräkningen och förändringar i verkligt värde 

som redovisas i resultaträkningen är väl genomarbetade och 

avvägda och återspeglar de underliggande ekonomiska värdena.

 

ALLMÄNNA VÄRDERINGS- OCH REDOVISNINGSPRINCIPER
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NOTER (TKR)

NOT 1 - FÖRVALTNINGSAVGIFT  

Förvaltningsavgift till Coeli Private Equity Management AB 

NOT 2 - LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER

 

Löner, andra ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått med följande belopp:     

  

Till styrelse: Löner och ersättningar 

 (Varav tantiem) 

 Sociala kostnader 

 (Varav pensionskostnader) 

   

Ersättning till styrelens ordförande utgår med 200 000 kr årligen varav 16 667 kr betalas av bolaget. VD har även ett 

anställnings- och ersättningsavtal med Coeli Private Equity Management AB och Coeli Asset Management AB. 

    

     

NOT 3 - RESULTAT FRÅN ÖVRIGA KORTFRISTIGA PLACERINGAR

Realiserat resultat vid försäljning av kortfristiga placeringar  

Orealiserad värdeförändring på kortfristiga placeringar  

NOT 4 - ÖVRIGA FINANSIELLA KOSTNADER

Realiserat resultat på terminssäkring

Orealiserat resultat på terminssäkring

Övriga realiserade valutaresultat

Övriga räntor

 

Coeli Private Equity 2012 AB har investeringar i EUR samt NOK, värdeförändringar redovisas i resultaträknngen. 

2017-01-01

2017-12-31

1 340

1 340

2017-01-01

2017-12-31

17

-

5

-

22

2017-01-01

2017-12-31

742

-555

187

2017-01-01

2017-12-31

-173

403

-

-

230

2018-01-01

2018-12-31

1 032

1 032

2018-01-01

2018-12-31

17

-

5

-

23

2018-01-01

2018-12-31

129

-24

104

2018-01-01

2018-12-31

-32

-

155

-1

122
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NOT 5 - ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV

Ingående anskaffningsvärde 

Årets investeringar

Årets avyttringar

Utgående anskaffningsvärde

Ingående  värdeförändring

Årets värdeförändring

Utgående  värdeförändring

Ingående valutaeffekt

Årets valutaeffekt

Utgående valutaeffekt

Utgående bokfört värde

Bokfört värde per fond1

Vaaka Partners Buyout Fund II

Adelis Equity Partners Fund I AB 

Herkules Private Equity Fund IV L.P.II 

1 Innehaven är värderade till verkligt värde per den 31 december. Detta innebär att dessa värderats baserat på senaste värderingen 

erhållen från respektive underliggande private equityfond vilken är upprättad per den 30 september eller i vissa fall per den 30 juni med 

därefter kända förändringar så som bland annat av bolaget tillskjutna investeringar eller genomförda avyttringar. Innehaven är värderade 

till balansdagens valutakurs.      

      

NOT 6 - ÖVRIGA KORTFRISTIGA PLACERINGAR

Ingående anskaffningsvärde 

Årets investeringar

Årets avyttringar

Utgående anskaffningsvärde

Ingående orealiserad värdeförändring

Årets orealiserade värdeförändring

Utgående orealiserad värdeförändring

Utgående bokfört värde

Bokfört värde per fond

Coeli Likviditetsstrategi

Förvaltningen av de medel som utfästs men ännu inte avropats samt övriga likvida medel, undantaget likvida medel för 
löpande betalningar sköts enligt riktlinjer från styrelsen. Dessa  riktlinjer omfattar ramar för hur kapitalet ska placeras 
både med tanke på riskspridning och kapitalets tillgänglighet. Coeli Asset Management AB förvaltar Likviditetsstrategi. 
Det utgår ingen fast förvaltningsavgift men ersättning utgår till Coeli Asset Management AB med den eventuella 
performanceavgift som fonden tar (för mer detaljerad information se respektive fonds fondbestämmelser).

NOTER

2017-12-31

84 086

8 193

-556

91 724

8 538

36 067

44 605

1 957

1 692

3 649

139 977

79 378

50 156

10 443

139 977

2017-12-31

15 678

7 000

-16 006

6 672

1 115

-555

560

7 232

7 232

7 232

2018-12-31

91 724

6 738

-21 981

76 480

44 605

-39 372

5 233

3 649

4 102

7 751

89 463

41 910

38 418

9 135

89 463

2018-12-31

6 672

87 194

-7 487

86 379

560

-24

536

86 916

86 916

86 916
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NOT 7 - EVENTUALFÖRPLIKTELSER

Herkules Private Equity Fund IV L.P.II 

Vaaka Partners Buyout Fund II 

Adelis Equity Partners Fund I AB 

Eventualförplikterserna avser det ännu ej neddragna utfästa kapitalet i respektive riskkapitalfond. Hela den utfästa summan är inte 

garanterad att kallas ned samt att det finns även en viss möjlighet för fonderna att återkalla redan distribuerat kapital och på så sätt 

gå över det ursprungliga utfästa kapitalet. Detta regleras i avtal med riskkapitalfonderna.  Omräkningen till SEK baseras på riksbankens 

valutakurs på bokslutsdagen.         

      

NOT 8 - NÄRSTÅENDERELATIONER 

Det föreligger inga väsentliga avtalsrelationer eller transaktioner mellan bolaget och dess närstående, med undantag för det 

förvaltningsavtal som bolaget ingått med Coeli Private Equity Management AB. Bolaget har inte lämnat lån, garantier eller 

borgensförbindelser till eller till förmån för styrelseledamöterna, ledande befattningshavare eller revisorerna i koncernen. Ingen av 

styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna i bolaget har haft någon direkt eller indirekt delaktighet i affärstransaktioner 

som är eller var ovanlig till sin karaktär eller avseende på villkoren och som i något avseende kvarstår oreglerad eller oavslutad. 

Revisorerna har inte varit delaktiga i några affärstransaktioner enligt ovan. 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. En del av emissionskostnaderna som är kopplade till etableringskostnader av bolaget påförs av Coeli Private 

Equity Management AB i form av administrativa kostnader.

I bolagets övriga skulder ingår skuld till Coeli Private Equity Management AB om 243 (0) tsek och till Coeli Private Equity Management 

II AB om 221 (0) tsek.

NOT 9 - INKOMSTSKATT

I bolaget finns såväl skattepliktiga som avdragsgilla temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden. De skattepliktiga 

temporära skillnaderna är hänförbara till att de kortfristiga placeringarna löpande värderas till verkligt värde, och då det verkliga 

värdet är högre än det skattemässiga värdet uppstår denna temporära skillnad. De avdragsgilla temporära skillnaderna är hänförbara 

till tidigare års underskottsavdrag. 

I Coeli Private Equity 2012 AB överstiger de avdragsgilla temporära skillnaderna de skattepliktiga temporära skillnaderna. Då den 

övervägande delen av bolagets avkastning på investeringar enligt nuvarande skatteregler bedöms vara skattefri så finns en osäkerhet 

kring huruvida underskottet från tidigare år kommer att kunna utnyttjas varför bedömning gjorts att inte redovisa någon uppskjuten 

skattefordran . 

NOT 10 - HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG

I slutet av januari 2019 på den utlysta extra bolagsstämma beslutade aktieägarna i bolaget att godkänna och genomföra den fusionsplan 

som styrelsen i bolaget föreslagit. Fusionsplanen innebär att tillsammans med åtta andra liknande Coeli Private Equity bolag fusionera 

ihop Coeli Private Equity 2012 AB till ett större investmentbolag. Där samtliga bolag genom absorption överlåter sina tillgångar till 

bolaget Coeli Private Equity AB (CPE). Bolagets aktieägare kommer att för sina nuvarande aktier i Coeli Private Equity 2012 AB erhålla 

nya aktier i Coeli Private Equity AB med en konverteringskvot om 4,4179. En aktieägare i Bolaget som innehar 100 preferensaktier P2 

erhåller sålunda 441,79 stamaktier i CPE. Informationsdokumentet distribuerades ut till aktieägarna under december månad 2018, samt 

finns tillgängligt på Bolagets hemsida. Förväntade tiden för fusionernas genomförande är under slutet av april 2019. 

Bolagstämman beslutade även om den avtalade utdelningen till P1-aktieägaren om 1,5 procent. Totalt 1 470 000 kr, 2,94kr/aktie. 

TSEK

4 680

7 632

8 278

20 589

Utfäst kapital

15 000 TNOK

6 000 TEUR

50 000 TSEK

Kvarvarande 2018-12-31

Fondens valuta

4 568 NOK

743 EUR

8 278 SEK

Fondens valuta

4 777 NOK

891 EUR

7 940 SEK

TSEK

4 782

8 780

7 940

21 502

Kvarvarande 2017-12-31 
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Resultat- och balansräkning kommer att föreläggas på årsstämman 2019-04-17 för fastställelse.    

        

Stockholm 2019-03-27

      

   

Johan Winnerblad   Henrik Arfvidsson  

Ordförande   VD   

Mikael Larsson   Lukas Lindkvist    

Styrelseledamot   Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har avgivits 2019-03-27

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

 

     

   

Leonard Daun 

Auktoriserad revisor  
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Revisionsberättelse

Till bolagsstämman  i                                           
Coeli Private Equity 2012 AB (publ), 
org.nr 556864-4537

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Coeli Private Equity 2012 AB för år 2018. Bolagets årsredovisning ingår på sidorna 

3-12 i detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 

rättvisande bild av Coeli Private Equity 2012 ABs finansiella ställning per den 31 december 2018 och av dess finansiella resultat för 

året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för Coeli Private Equity 2012 AB.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa 

standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Coeli Private Equity 2012 AB enligt god 

revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Annan information än årsredovisningen

Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och återfinns på sida 2. Det är styrelsen och verkställande 

direktören som har ansvaret för denna andra information.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende 

denna andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga om 

informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i 

övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en 

väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild 

enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig 

för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att 

fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och 

att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören 

avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.
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Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 

vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig 

säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige 

alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller 

fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare 

fattar med grund i årsredovisningen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.

revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Coeli 

Private Equity 2012 AB för år 2018 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 

verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi 

är oberoende i förhållande till Coeli Private Equity 2012 AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska 

ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 

innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, 

omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande 

bedöma bolagets ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen 

och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den 

löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets 

bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att 

med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är 

att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid 

kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till 

dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.
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En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens 

webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Uppsala den 27 mars 2019

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Leonard Daun

Auktoriserad revisor
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