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motsvarande etthundra (100) procent av det totala antalet aktier 

i bolaget.

Preferensaktier P1 skall berättiga till tio (10) röster vardera, och 

preferensaktier P2 skall berättiga till en (1) röst vardera.

BOLAGSSTÄMMAN

Bolagets högsta organ är bolagsstämman där alla aktieägare 

har rätt att delta antingen personligen eller genom ombud. 

Årsstämman väljer bolagets styrelse och styrelsens ordförande, 

fastställer bolagets och koncernens balans- och resultaträkningar, 

beslutar om disposition av resultatet samt beslutar om 

ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD. Årsstämman 

väljer också bolagets revisorer. Årsstämman beslutar även om 

styrelsearvode samt godkänner principerna för ersättningar och 

andra anställningsvillkor för koncernledningen. Vid årsstämman 

har varje aktieägare som huvudregel rätt att rösta för alla sina 

aktier. Årsstämmans beslut fattas med enkel majoritet av de 

lämnade rösterna. Till skydd för de mindre aktieägarna ska dock 

vissa beslut fattas med kvalificerad majoritet av de lämnade 

rösterna och de vid stämman företrädda aktierna. Dessutom 

gäller som en generell minoritetsskyddsregel att bolagsstämma 

inte får fatta beslut som kan ge en otillbörlig fördel för viss 

aktieägare eller innebära en nackdel för bolaget eller annan 

aktieägare. 

Bolaget har under 2018 har följande stämmor

• Årsstämma 2018-04-26

Under stämman beslutades att fastställa framlagt resultat och 

balansräkning för räkenskapsåret 2017. Utdelningen var 575 TSEK 

samt att ansvarsfrihet beviljades. 

Vidare omvaldes de tre ordinarie ledamöterna, Johan Winnerblad, 

Mikael Larsson och Lukas Lindkvist fram till slutet av nästa 

årsstämma. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB valdes som 

revisor med Leonard Daun som huvudansvarig revisor. 

ÅRSSTÄMMAN 2019

Nästa årsstämma för aktieägare i Bolaget hålls den 26 april 2019 

i Stockholm. Kallelse till denna årsstämma kommer att ske enligt 

bolagsordningens bestämmelse samt följa de krav som gäller 

enligt Koden och aktiebolagslagen.

STYRELSEN

Styrelsens ansvar

Enligt den svenska aktiebolagslagen och styrelsens arbetsordning 

ansvarar styrelsen för att upprätta övergripande, långsiktiga 

strategier och mål, fastställa budget och affärsplaner, granska 

och godkänna bokslut samt fatta beslut i frågor rörande 

investeringar och betydande förändringar i Bolagets organisation 

och verksamhet. Styrelsen utser också bolagets VD och 

fastställer också VDs lön och annan ersättning. Under året har 

fem styrelsemöten hållits. 

Bolaget klassificeras som en s k alternativ investeringsfond (AIF) 

utifrån AIFM direktivet. Detta innebär tillkommande regelverk 

och viss tillsyn från Finansinspektionen. Bland annat innebär 

PRINCIPER FÖR BOLAGSSTYRNING 

Coeli Private Equity 2016 AB (”Bolaget”) tillämpar svenska 

lagar, Svensk kod för bolagsstyrning och interna riktlinjer 

för sin bolagsstyrning. Bolaget har upprättat den här 

bolagsstyrningsrapporten i enlighet med årsredovisningslagen 

(1995:1554) och Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”). Bolaget 

tillämpar även Nordic Growth Market´s (”NGM”) regelverk för 

bolag som är noterade på NGM AIF samt Lag (2013:561) om 

förvaltare av alternativa investeringsfonder (”LAIF”). 

Koden tillämpas från börsnotering som gjordes 2016. Detta är 

Bolagets andra bolagstyrningsrapport.

Riktlinjerna avseende Koden finns att tillgå på den hemsida som 

tillhör Kollegiet för svensk bolagsstyrning (www.bolagsstyrning.

se). Interna riktlinjer för bolagsstyrning såsom bolagsordning, 

instruktioner och arbetsordning för styrelse respektive VD finns 

att tillgå hos Bolaget.

I den här bolagsstyrningsrapporten beskrivs bolagsstyrningen, 

den interna kontrollen, ledningen och förvaltningen i Bolaget. 

Koden tillåter att avvikelser från normer görs om dessa avvikelser 

beskrivs med angivande av skäl och alternativ lösning. Bolaget 

har gjort avvikelser från Koden som presenteras i avsnittet 

”Avvikelser från Koden”

SYSTEM FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

Den interna kontrollen bygger på riktlinjer, ansvarsfördelningar 

och arbetsfördelningar som följs upp för efterlevnad och 

som utvärderas kontinuerligt. Risker för fel i den finansiella 

rapporteringen identifieras, analyseras och elimineras på en 

kontinuerlig basis genom nya eller ändrade riktlinjer för den 

interna kontrollen. Då bolaget även lyder under AIFM-direktivet 

är det krav för bolaget att inneha ett förvaringsinstitut samt en 

AIF-förvaltare. Dessa två parter har tydliga reglerade krav inom 

förvaltning och riskhantering som kontinuerligt följs upp och 

kontrolleras. Styrelsen följer upp bedömningen av den interna 

kontrollen bl. a. genom kontakter med bolagets externa revisorer. 

Mot bakgrund av detta samt med beaktande av bolagets storlek 

har styrelsen vid sin utvärdering bedömt att det inte finns något 

behov av en internrevisionsfunktion. 

STÖRRE DIREKTA ELLER INDIREKTA INNEHAV I BOLAGET

Aktiekapitalet i Bolaget uppgick per 31 december 2018 till 709 150 

kr, fördelat på 500 000 P1 aktier och 209 150 P2 aktier. P1 aktierna 

innehas av moderbolaget Coeli Private Equity Management II AB. 

P2 aktierna erbjuds till allmänheten är börsnoterade. P1 aktierna 

berättigar till tio röster på bolagstämma och P2 aktier till en röst 

på bolagsstämma. 

Bolaget är listat på NGM AIF. P2 aktierna handlas under 

kortnamnet CPE16 PREF2. Bolagets ISIN-kod är SE0008129787.

AKTIEÄGARNAS RÖSTRÄTT

Aktierna kan vara preferensaktie P1 och preferensaktie P2. Såväl 

preferensaktier P1 som preferensaktier P2 får ges ut till ett antal 
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Grundare, huvudägare och koncernchef Coeli-gruppen och 

har indirekt ägande I Bolaget via Coeli Holding AB där han är 

huvudägare.

Andra väsentliga styrelseuppdrag: 

Mikael Larsson är styrelseledamot i Coeli Asset Management AB, 

Coeli Real Estate Fund I AB, Coeli Real Estate Fund I Holding 

AB, Coeli Holding Fastighet I AB, Coeli Holding Fastighet II AB, 

Coeli Real Estate AB, Coeli Private Equity 2006 AB, Coeli Private 

Equity 2007 AB, Coeli Private Equity 2008 AB, Coeli Private 

Equity 2009 AB, Coeli Private Equity 2010 AB, Coeli Private 

Equity 2011 AB, Coeli Private Equity 2012 AB, Coeli Private Equity 

2013 AB, Coeli Private Equity 2014 AB, Coeli Private Equity 

2015 AB, Coeli Private Equity 2016 AB, Coeli Private Equity 

Fund XI AB, Coeli Wealth Management AB, Coeli Service II AB, 

Coeli Private Equity Management II AB, Noga AB, Sävja 1:1 AB, 

Oxenborgen Fastigheter AB, Klackkärrsförvaltning AB, Fastighets 

AB Orlångsjö 2:7, Dr Westerlunds Gata 13 Fastighetsförvaltning 

AB och Quadrox AB, Vagnhallen 15 AB, Lansen 16 i Täby AB, 

Långgatan Fastighets AB, Jämtlänningen Holding AB, Luktviolen 

Fastighets AB, Snättringe 31 AB samt styrelsesuppleant i C work 

stories AB och evenodds AB och styrelseordförande i Coeli 

Private Equity Management AB och Fastighets AB Malmhuset.

Lukas Lindkvist

Huvudsaklig utbildning: Ekonomi

Ordinarie styrelseledamot sedan 2016

VD för Coeli Asset Management AB sedan 2015

Andra väsentliga styrelseuppdrag: 

Lukas Lindkvist är styrelseledamot i Coeli Asset Management 

AB, Coeli Private Equity 2006 AB, Coeli Private Equity 2007 AB

Coeli Private Equity 2008 AB, Coeli Private Equity 2009 AB, Coeli 

Private Equity 2010 AB, Coeli Private Equity 2011 AB, Coeli Private 

Equity 2012 AB, Coeli Private Equity 2013 AB, Coeli Private Equity 

2014 AB, Coeli Private Equity 2015 AB, Coeli Private Equity XI 

AB, CNI Nordic 5 AB, och m&m resurs sthlm AB  

Valberedningens sammansättning

Bolaget har för närvarande har ej etablerat någon valberedning. 

Motivet till denna avvikelse från Koden är den begränsade 

ägarkretsen, vilket gör att ett särskilt organ utsett av aktieägarna 

inte anses behövas. Nomineringen av styrelseledamot hanteras 

av styrelsens ordförande.

Revisionsutskott

Bolaget har valt att låta hela styrelsen utgör revisionsutskott 

då detta anses vara mest lämpligt för bolagets ägarstruktur. 

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, 

Swedbank har utsetts för denna tjänst. Bolaget behöver även ha 

en AIF-förvaltare (AIFM) för att uppfylla kraven, vilket innehas av 

FCG fonder som sköter förvaltningen av bolaget. Styrelsen har 

till uppgift att säkerställa och utvärdera att det avtal som finns 

mellan bolaget och dess AIF-förvaltare fullföljs samt att tillse att 

den löpande rapporteringen som görs till Finansinspektionen 

genomförts med rätt innehåll och vid rätt tidpunkt.

Styrelsens sammansättning

Styrelsens ordförande utvärderar årligen styrelsearbetet, dess 

arbetsform och effektivitet. Utvärderingen görs efter varje 

räkenskapsår vilket innebär att den första utvärderingen ännu ej 

genomförts. Bolagets styrelse ska enligt bolagsordningen bestå 

av minst tre och högst åtta ledamöter utan suppleanter. Styrelsen 

har under 2018 bestått av följande tre ordinarie ledamöter; 

Mikael Larsson, Lukas Lindkvist och Johan Winnerblad som 

styrelseordförande. En av styrelsens ledamöter är oberoende 

i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större 

aktieägare.

Styrelsen 2018

Namn

Johan Winnerblad

Mikael Larsson

Lukas Lindkvist

Information om styrelseledamöterna som valdes på den ordinarie 

bolagsstämman den 20 april 2018 följer nedan:

Johan Winnerblad

Huvudsaklig utbildning: Juridik

Styrelseordförande sedan 2016

Delägare på advokatfirman Vinge, anställd sedan 2005.

Tidigare; 

Delägare Mannheimer Swartling Advokatbyrå 1998-2004

Biträdande jurist Mannheimer Swartling Advokatbyrå 1992-1997

Bolagsjurist IBM Svenska AB 1990-1991

Andra väsentliga styrelseuppdrag: 

Alltid Oavsett AB, Advokatfirman Vinge Stockholm AB och 

Advokatfirman Vinge AB 

Mikael Larsson

Huvudsaklig utbildning: Ekonomi

Ordinarie styrelseledamot sedan 2016

Invald

2016

2016

2016

Funktion

Ordförande

Ledamot

Ledamot

Närvaro

4/4

4/4

4/4

Oberoende

Ja

Nej

Nej
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• Bolaget har inte någon särskild funktion för internrevision.

Styrelsen utvärderar årligen behovet av en sådan funktion

och har bedömt att det löpande interna arbetet med intern 

kontroll som företrädesvis utförs av företagsledningen,

utgör en tillräcklig granskningsfunktion med hänsyn till

bolagets verksamhet och storlek.

• Styrelsen har inte inrättat ett ersättningsutskott med

bakgrund till att ingen lön eller annan ersättning utgår till

ledande befattningshavare i bolaget då dessa ersätts från

andra bolag i Coelikoncernen. Styrelsens ersättning beslutas 

av årsstämman.

• Avseende styrelsens sammansättning är endast en av

tre ledamöter i styrelsen oberoende. Bolagets styrelse

har gjort bedömningen att styrelsens sammansättning är

tillfredsställande vad gäller kompetens och bakgrund.

• Bolagets har ingen valberedning. Med hänsyn till Bolagets

storlek har styrelsen bedömt att Bolaget ej behöver ha

en valberedning. Styrelsen är ansvarig för att val och

arvodering av styrelse och revisor utförs genom en

tillfredställande process.

Revisionsutskottets uppgifter framgår av styrelsens arbetsordning. 

Revisionsutskottet ska bland annat övervaka bolagets finansiella 

rapportering, övervaka effektiviteten i bolagets interna kontroll 

och riskhantering, hålla sig informerat om revisionen av 

årsredovisningen, granska och övervaka revisorernas opartiskhet 

och självständighet samt biträda valberedningen med förslag till 

stämmobeslut om revisorsval.

Ersättningsutskott

Bolaget har valt att låta hela styrelsen utgör i ersättningskommitté, 

då detta anses vara mest lämpligt för bolagets ägarstruktur 

Ersättningsutskottets huvudsakliga uppgifter består bland annat i 

att bereda styrelsen i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar 

och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.

Revision

Revisorerna granskar styrelsens och VD:s förvaltning av bolaget 

och kvaliteten på bolagets redovisnings-handlingar och

rapporterar resultatet av sin granskning till aktieägarna genom 

revisionsberättelsen, vilken framläggs på årsstämman. Därutöver

deltar revisorn vid det styrelsemöte då presentation av 

årsbokslutet sker och lämnar sin rapport från granskningen av

bolagets resultat, ställning och interna kontroll. Dessutom kan 

bolagets revisor lämna en redogörelse för sina iakttagelser direkt 

till styrelsens ordförande om så bedöms nödvändigt. Revisor 

väljs av årsstämman för en period av ett år. Vid årsstämman 

2018 omvaldes PwC (Öhrling PricewaterhouseCooperAB) med 

huvudansvarig revisor Leonard Daun för tiden fram intill slutet 

av årsstämman 2019. Närmare upplysningar om ersättning till 

revisorerna finns i årsredovisningen Not 5.

Avvikelser från Koden

Bolaget följer Svensk kod för bolagsstyrning med följande 

undantag;
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Revisionsberättelse

Till bolagsstämman  i
Coeli Private Equity 2016 AB (publ), 
org.nr 559031-9249

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Coeli Private Equity 2016 AB (publ) för år 2018 med undantag för bolagsstyrningsrapporten 

på sidorna 7-9. Bolagets årsredovisning ingår på sidorna 4- 25 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 2016 AB (publ)s finansiella ställning per den 31 december 2018 och av dess finansiella 

resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Våra uttalanden omfattar inte bolagsstyrningsrapporten på sidorna 7-9. 

Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för Coeli Private Equity 2016 AB (publ .

Våra uttalanden i denna rapport om årsredovisningen är förenliga med innehållet i den kompletterande rapport som har överlämnats 

till bolagets styrelse i enlighet med revisorsförordningens (537/2014) artikel 11.

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 2016 AB (publ) enligt 

god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Detta innefattar att, baserat på vår bästa 

kunskap och övertygelse, inga förbjudna tjänster som avses i revisorsförordningens (537/2014) artikel 5.1 har tillhandahållits det 

granskade bolaget eller, i förekommande fall, dess moderföretag eller dess kontrollerade företag inom EU.

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

Vår revisionsansats

Revisionens inriktning och omfattning

Coeli Private Equity 2016 AB (publ) är ett investmentbolag som med egna medel investerar i private equity fonder. Bolagets mest 

väsentliga tillgångar utgörs därmed av sådana investeringar samt av kortfristiga placeringar – båda tillgångsslagen värderas till 

verkligt värde.

Vi utformade vår revision genom att fastställa väsentlighetsnivå och bedöma risken för väsentliga felaktigheter i de finansiella 

rapporterna. Vi beaktade särskilt de områden där verkställande direktören och styrelsen gjort subjektiva bedömningar, till exempel 

viktiga redovisningsmässiga uppskattningar som har gjorts med utgångspunkt från antaganden och prognoser om framtida händelser, 

vilka till sin natur är osäkra. Liksom vid alla revisioner har vi också beaktat risken för att styrelsen och verkställande direktören 

åsidosätter den interna kontrollen, och bland annat övervägt om det finns belägg för systematiska avvikelser som givit upphov till 

risk för väsentliga felaktigheter till följd av oegentligheter.

Vi anpassade vår revision för att utföra en ändamålsenlig granskning i syfte att kunna uttala oss om de finansiella rapporterna som 

helhet, med hänsyn tagen till bolagets struktur, redovisningsprocesser och kontroller samt den bransch i vilken bolaget verkar.

Väsentlighet

Revisionens omfattning och inriktning påverkades av vår bedömning av väsentlighet. En revision utformas för att uppnå en rimlig 

grad av säkerhet om huruvida de finansiella rapporterna innehåller några väsentliga felaktigheter. Felaktigheter kan uppstå till följd 

av oegentligheter eller fel. De betraktas som väsentliga om enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska 

beslut som användarna fattar med grund i de finansiella rapporterna.
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Baserat på professionellt omdöme fastställde vi vissa kvantitativa väsentlighetstal, däribland för den finansiella rapportering som helhet. 

Med hjälp av dessa och kvalitativa överväganden fastställde vi revisionens inriktning och omfattning och våra granskningsåtgärders 

karaktär, tidpunkt och omfattning, samt att bedöma effekten av enskilda och sammantagna felaktigheter på de finansiella rapporterna 

som helhet.

Särskilt betydelsefulla områden

Särskilt betydelsefulla områden för revisionen är de områden som enligt vår professionella bedömning var de mest betydelsefulla 

för revisionen av årsredovisningen för den aktuella perioden. Dessa områden behandlades inom ramen för revisionen av, och i vårt 

ställningstagande till, årsredovisningen som helhet, men vi gör inga separata uttalanden om dessa områden.

Annan information än årsredovisningen 

Den tryckta versionen av detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och återfinns på sid 3 under rubriken 

VD har ordet. 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.

Särskilt betydelsefullt område

Långfristiga värdepapper (fondandelar i private equity fonder) 

värderade till verkligt värde

Andelar i Private Equityfonder utgör tillsammans med kortfristiga 

placeringar huvuddelen av bolagets balansomslutning och deras 

bedömda värdeförändringar påverkar i hög grad bolagets 

resultat. Värdering av andelarna är till sin natur subjektiv och 

föremål för ledningens bedömningar. 

Bokfört värde på bolagets andelar i private equityfonder uppgår 

till 17,2 mkr. Av bolagets årsredovisning not 1, 7 och i not 14 

framgår hur andelarna  redovisats och värderats och av not 1 

framgår vilka bedömningar bolaget gjort. 

Hur vår revision beaktade det särskilt betydelsefulla området

I vår revision har vi bland annat utvärderat bolagets processer 

för värdering av fondandelar i private equityfonder. Vi har 

vidare stämt av upptagna värden mot fondadministratörernas 

värdering och eventuella justeringar gjorda av bolaget.  Slutligen 

har vi utvärderat fullständigheten i bolagets upplysningar.

Värderingarna baseras på bedömningar och är till sin natur 

behäftade med en inneboende osäkerhet. Baserat på vår 

granskning är vår bedömning att de av bolaget använda 

antagandena ligger inom ett skäligt intervall. Vi har som resultat 

av vår granskning inte rapporterat några väsentliga iakttagelser 

till revisionsutskottet.



COELI PRIVATE EQUITY 2016  ABCOELI PRIVATE EQUITY 2016 AB

29

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 2016 AB (publ) 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 2016 AB (publ) 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.

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.
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Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten på sidorna 7-9 och för att den är upprättad i enlighet med 

årsredovisningslagen.

Vår granskning har skett enligt FAR:s uttalande RevU 16 Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten. Detta innebär att vår 

granskning av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning 

och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna 

granskning ger oss tillräcklig grund för våra uttalanden.

En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplysningar i enlighet med 6 kap. 6 § andra stycket punkterna 2–6 årsredovisningslagen 

samt 7 kap. 31 § andra stycket samma lag är förenliga med årsredovisningens övriga delar samt är i överensstämmelse med 

årsredovisningslagen.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, Torsgatan 21, 113 97 Stockholm, utsågs till Coeli Private Equity 2016 AB (publ)s revisor av 

bolagsstämman den 12 april 2018 och har varit bolagets revisor den 17 februari 2016.

Stockholm den 5 april 2019

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Leonard Daun

Auktoriserad revisor


