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Vi avser att notera bolaget på en reglerad marknad under 

kommande år för att verka för ytterligare transparens och 

möjlighet till likviditet på marknaden. Våra underliggande 

investeringar och portföljbolag kommer fortfarande att 

vara på den onoterade marknaden, vi ändrar inte på vår 

investeringsfilosofi utan vi förbättrar det strukturmässiga och 

skapar ett intressant investmentbolag för våra aktieägare.

Henrik Arfvidsson

Verkställande direktör

VD HAR ORDET

Bolaget är under hösten nyregistrerat och har tidigare 

inte bedrivit någon verksamhet, därav den okomplicerade 

finansiella rapporteringen som följer.  I slutet av året har 

fusionsplaner lämnats in till bolagsverket samt information 

skickats ut till berörda aktieägare i de bolag som kommer att 

fusioneras in i detta nyregistrerade bolag. 

Coeli Privat Equity AB kommer efter att fusionerna av nio 

liknande mindre bolag under Q2 2019 att vara ett bolag 

som består av omkring 20 investeringar i nordiska private 

equity strukturer eller liknade investeringar. Omkring 130 

underliggande portföljbolag kommer att finnas i strukturen 

som har möjlighet att bidra till en god värdeökning och ligga 

till grund för framtida utdelningar från bolaget. Vi kommer att 

sträva efter att vara ett bolag med en hög direktavkastning 

till våra aktieägare samtidigt som vi fortsätter att investera 

och öka värdet i bolaget. 

COELI PRIVATE EQUITY AB (PUBL), ORG NR 559168-1019
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ÅRSREDOVISNING VD HAR ORDET

Styrelsen och verkställande direktören för Coeli Private Equity AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 15 augusti 

2018 till 31 december 2018.

COELI PRIVATE EQUITY AB (PUBL), ORG NR 559168-1019

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

INFORMATION OM VERKSAMHETEN

Bolaget bildades den 15 augusti 2018 och har vid tidpunkten 

för avgivandet av årsredovisningen ännu inte bedrivit någon 

verksamhet. Per den 15 oktober har en extra bolagsstämma 

beslutat om en nyemission om 450 000 kronor vilken 

inbetalats och tecknats samma dag. På samma bolagsstämma 

beslöts om ändring till publikt aktiebolag, antagande av ny 

bolagsordning, utsågs en ny styrelse och revisor samt beslöts 

om ändring av bolagets firma från Goldcup 17122 AB till Coeli 

Private Equity AB. Bolaget har per den 31 december 2018 inga 

andra tillgångar än bankmedel och har endast koncerninterna 

skulder avseende uppstarts- och fusionskostnader. 

 

Coeli Private Equity AB är ett nytt bolag som skapats till 

syfte att vara mottagande bolag för sammanslagning genom 

fusion av Coelis Private Equity-fonder (Coeli Private Equity 

2007 AB (publ.) respektive bolagen 2008, 2009, 2010, 2011, 

2012, 2013, 2014 och 2015). Bolaget har för närvarande ingen 

pågående verksamhet.

 

Årsfonderna 2007-2015 har som affärsidé att erbjuda sina 

aktieägare en möjlighet att investera i ett portföljkoncept baserat 

på investeringar i s.k. buy-out fonder och selektiva investeringar 

i andra Private Equity-fonder samt direkta investeringar, som 

annars normalt inte är tillgängliga för mindre investerare. Det 

Sammanslagna Bolaget kommer efter genomförd Fusion bedriva 

samma typ av verksamhet som Årsfonderna. Coeli Private Equity 

AB är per den 31 december 2018 ett helägt dotterbolag till 

Coeli Private Equity Management II AB (Org. Nr. 559031-2723). 

Coeli Private Equity Management II AB har lämnat en utfästelse 

att garantera rörelsekapital för Coeli Private Equity ABs 

fusionsrelaterade kostnader fram tills dess att fusionen slutförts.
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RESULTATRÄKNING (TKR) BALANSRÄKNING (TKR)

Rörelsens kostnader:

Övriga externa kostnader

Summa rörelsens kostnader

RÖRELSERESULTAT

ÅRETS RESULTAT

2018-08-15

2018-12-31

-18

-18

-18

-18
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TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar    

Övriga fordringar    

Summa kortfristiga fordringar

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital   

Bundet eget kapital

Aktiekapital 

Summa bundet eget kapital

Fritt eget kapital

Årets resultat

Summa fritt eget kapital

Summa eget kapital

Kortfristiga skulder

Övriga skulder

Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

BALANSRÄKNING (TKR)

2018-12-31

-

-

493

493

493

500

500

-18

-18

482

11

11

493
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FÖRÄNDRING EGET KAPITAL (TKR)
 

   

Ingående eget kapital 2018-08-15

Tillskjutet kapital (Serie II aktier)

Nyemission (Serie II aktier)

Emissionskostnader

Årets resultat

Utgående eget kapital 2018-12-31

 

  

Serie I

Serie II 

   

Aktiekapital  

        

Det finns två aktieslag i Bolaget, stamaktier serie I (0 aktier) och stamaktier serie II (500 000 aktier), och varje aktie har ett kvotvärde 

på 1 SEK. Stamaktier serie I och stamaktier serie II i Coeli Private Equity AB har samma andels- och röstvärde och berättigar sålunda till 

en röst per aktie, oavsett aktieslag.        

       

    

           

   

Aktiekapital

-

50

450

500

Kvotvärde

1

1

Ej registrerat 

aktiekapital

-

-

Balanserat

resultat

-

-

Årets

resultat

-

-18

-18

Summa 

eget kapital

-

50

450

-

-18

482

Överkursfond

-

-

Antal aktier

-

500 000

500 000
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FÖRÄNDRING EGET KAPITAL (TKR) KASSAFLÖDESANALYS (TKR)

    

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapital

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Likvid från emission av aktier

Kassaflöde finansieringsverksamheten

Minskning / ökning av likvida medel

Likvida medel vid årets början

Likvida medel vid årets slut

2018-08-15

2018-12-31

-18

-18

11

-7

-

-

500

500

493

-

493
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NOTER (TKR)

NOT 1 - REDOVISNINGSPRINCIPER, GRUND FÖR RAPPORTERNAS UPPRÄTTANDE    

  

Delårsrapporten för Coeli Private Equity AB har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska 

personer. RFR 2 anger att företaget i sin årsredovisning ska tillämpa International Financial Reporting Standards (IFRS) sådana de 

antagits av EU, i den utsträckning detta är möjligt inom ramen för Årsredovisningslagen och Tryggandelagen, samt med hänsyn till 

sambandet mellan redovisning och beskattning. Rekommendationen anger vilka undantag och tillägg som krävs i förhållande till IFRS. 

 

Finansiella instrument

Finansiella instrument kommer initialt att redovisas till anskaffningsvärde motsvarande instrumentets verkliga värde med 

tillägg för transaktionskostnader för alla finansiella instrument förutom de som tillhör kategorin finansiell tillgång som kommer 

redovisas till verkligt värde via resultaträkningen. Fondandelar kommer att utgöras av Bolagets Private Equity innehav och 

kommer redovisas till verkligt värde. Verkligt värde fastställs genom externa värderingar. Värdeförändringar redovisas halvårsvis 

i Bolagets rapport över totalresultatet. Kortfristiga placeringar kommer utgöras av placering i räntefonder som redovisas till 

verkligt värde. Som likvida medel klassificeras kassa och tillgodohavanden i bank som kortfristiga likvida placeringar med 

en löptid av maximalt 3 månader. Likvida medel redovisas till upplupet anskaffningsvärde. Övriga kortfristiga fordringar 

avser fordringar som normalt ska betalas inom 12 månader efter balansdagen. Övriga kortfristiga fordringar redovisas till 

upplupet anskaffningsvärde. Leverantörsskulder avser diverse kortfristiga skulder till Bolagets leverantörer. Det verkliga 

värdet på leverantörsskulder och andra skulder anses motsvara deras redovisade värden, då de av naturen är kortfristiga. 

 

Kassaflödesanalysen

Vid upprättande av kassaflödesanalysen har den indirekta metoden använts. Vid tillämpning av den indirekta metoden beräknas nettot 

av in- och utbetalningar i den löpande verksamheten genom att nettoresultatet justeras för årets förändring av rörelsetillgångar och 

rörelseskulder, poster som inte ingår i kassaflödet samt poster som ingår i kassaflödet för investerings- och finansieringsverksamheten.  

 

Finansiella riskfaktorer

Bolaget utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella risker: marknadsrisk och kreditrisk. Riskhanteringen sköts av en ledningen 

enligt policys som fastställts av styrelsen. Ledningen identifierar, utvärderar och säkrar finansiella risker. Styrelsen upprättar skriftliga 

policies såväl för den övergripande riskhanteringen som för specifika områden, såsom valutarisk, ränterisk, kreditrisk, samt placering 

av överlikviditet.

 

a) Marknadsrisk

Ränterisk avseende kassaflöden och verkliga värden. Eftersom Bolaget inte innehar några väsentliga räntebärande tillgångar 

annat än likvida medel på bank, är Bolagets intäkter och kassaflöde från den löpande verksamheten i allt väsentligt kommer 

vara oberoende av förändringar i marknadsräntor.

 

b) Kreditrisk

Kreditrisk uppstår genom tillgodohavanden hos banker och finansinstitut. Den maximala kreditriskexponeringen utgörs av det 

bokförda värdet på de exponerade tillgångarna.

NOT 2 - FINANSIELL RISKHANTERING OCH KÄNSLIGHETSANALYS

Bolaget utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella risker:

Marknadsrisk, kreditrisk och likviditetsrisk.

Ledningen identifierar, utvärderar och säkrar finansiella risker. Se även not Redovisningsprinciper för ränterisker.

 

Investeringsrisker

Bolagets avkastning på investerat kapital kommer till stor del vara beroende av utvecklingen i respektive underliggande private equity-

fond, vilken i sin tur bland annat beror av värdeutvecklingen i de förvärvade portföljbolagen. Vidare är avkastningen i hög grad beroende 

av värderingen av portföljbolagen vid investerings- respektive avyttringstidpunkterna. Bolagets riskhantering kommer utgöras av 

en gedigen selekteringsprocess för private equity investeringarna och Bolaget eftersträvar en diversifierad portfölj. Bolaget kommer 

genomföra en noggrann utvärdering av potentiella private equity-aktörer och väljer ut de fonder som har en klar och tydlig profil med 

potential att generera bästa möjliga avkastning. I utvärderingsprocessen undersöker Bolaget fundamentala områden som över tiden starkt 

påverkar avkastningen i riskkapitalbolagen såsom förvaltarnas förvaltningsresultat, kompetens och erfarenhet och investeringsstrategi. 
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NOTER (TKR) NOTER (TKR)

Marknadsrisk

Eftersom Bolaget inte innehar några väsentliga räntebärande tillgångar annat än likvida medel på bank, är Bolagets intäkter och 

kassaflöde från den löpande verksamheten i allt väsentligt oberoende av förändringar i marknadsräntor. I händelse av att Bolaget 

innehar kortfristiga placeringar medför detta marknadsrisk då tillgången påverkas av innehavets kursutveckling. Med kortfristiga 

placeringar avses placeringar i diversifierade räntefonder med daglig likviditet samt låg riskprofil. Ett minimum av ränterisk eftersträvas.

Kreditrisk

Kreditrisk uppstår genom tillgodohavanden hos banker och finansinstitut. Den maximala kreditriskexponeringen utgörs av det 

bokförda värdet på de exponerade tillgångarna.

Kredit- och motpartsrisk

Endast banker och finansinstitut som av oberoende värderare fått lägst kreditrating ”A2 ” accepteras. Bolagets bankmedel finns hos 

Nordea AB som har kreditrating Aa3. För att minimera kreditrisker görs löpande bedömning av partners kreditvärdighet.

Likviditetsrisk

Bolagets likviditetsrisk består i händelse att Bolaget saknar likvida medel för betalning av sina åtaganden.

Valutarisk

Bolaget kan exponeras för valutakursrisk i de investeringar som görs i utländska fonder. Ingen valutasäkring av investeringarna i 

fondandelar planeras då investeringshorisonten är långsiktig.

NOT 3 - ARVODEN OCH KOSTNADSERSÄTTNING TILL REVISORER     

     

Inga arvoden eller kostnadsersättningar till revisorer har utgått under perioden

     

     

NOT 4 - LÖNER, ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA AVGIFTER

     

Inga löner, ersättningar och sociala avgifter har utgått

NOT 5 - EGET KAPITAL

Bildande av bolaget 2018-08-15

Nyemission (Serie II aktier)

Utgående eget kapital 2018-12-31

Serie I

Serie II

     

Det finns två aktieslag i Bolaget, stamaktier serie I (0) respektive stamaktier serie II (500 000 aktier), och varje aktie har ett kvotvärde 

på 1 SEK. Stamaktier serie I respektive stamaktier serie II i Coeli Private Equity AB har samma andels- och röstvärde och berättigar 

sålunda till en röst per aktie, oavsett aktieslag.       

     

2018-08-15

2018-12-31

-

2018-08-15

2018-12-31

-

Aktiekapital

50 000

450 000

500 000

Antal aktier

-

500 000

Kvotvärde

1

1
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NOTER (TKR)

NOT 6 - FINANSIELLA INSTRUMENT

      

Bolagets finansiella instrument avser i sin helhet lånefordringar hos kreditinstitut och utgörs av bankmedel om 492 848 SEK. Dessa 

är placerade i en bank med kreditrating Aa3.     

      

NOT 7 - NÄRSTÅENDERELATIONER

Det föreligger inga väsentliga avtalsrelationer eller transaktioner mellan bolaget och dess närstående. 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 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 Managagement AB:s fonder. 

I posten “övriga skulder” i balansräknigen ingår skulder till Coeli Private Equity Management II AB om 11 tkr. 

NOT 8 - HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG    

     

Den 30 januari 2019 genomfördes fusionsstämmor i Coeli Private Equity 2007-2015 AB där beslut fattades att fullfölja fusionen av 

samtliga bolag. I övrigt har inga väsentilga händelser ägt rum.      

     

          

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

Resultat- och balansräkning kommer att föreläggas på årsstämman 2019-04-26 för fastställelse. 
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NOTER (TKR) NOTER (TKR)

Stockholm 2019-05-15

Johan Winnerblad  Henrik Arfvidsson

Ordförande  VD

Mikael Larsson  

Styrelseledamot  

Vår revisionsberättelse har avgivits 2019-05-15

Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Leonard Daun

Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i                                 
Coeli Private Equity AB (publ), 
org.nr 559168-1019

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Coeli Private Equity AB (publ) för räkenskapsåret 15 augusti 2018 till 31 december 

2018. Bolagets årsredovisning ingår på sidorna 3-11 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 AB (publ)s finansiella ställning per den 31 december 2018 och av dess finansiella resultat och 

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

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

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 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.

Annan information än årsredovisningen

Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och återfinns på sidan 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 misstag.

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 misstag, 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 misstag 

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 AB (publ) för räkenskapsåret 15 augusti 2018 till 31 december 2018 samt av förslaget till dispositioner beträffande 

bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman behandlar förlusten 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 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.
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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 15 maj 2019

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Leonard Daun

Auktoriserad revisor
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