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värde i bolaget och till våra aktieägare. Bolaget visar redan denna första 

årsrapport, med brutet räkenskapsår, en god värdeutveckling och ett 

bra flöde av försäljningar som ligger till grund för en utdelning under 

hösten. Våra tillgångar är omkring 50-60 miljoner kronor högre än vid 

årsskiftet och substansvärdet har ökat med cirka 7 procent. 

 

Vi ansöker nu om att notera bolaget med syftet att öka transparensen 

mot investerare genom regelbunden rapportering och för att öppna 

upp för en ökad likviditet och handel i bolagets aktier på en reglerad 

marknadsplats. Vi har även som avsikt att införa ett återköpsprogram 

under hösten där bolaget kan nyttja delar av kassan till att köpa aktier 

som är till försäljning på marknaden för att därigenom minska bolagets 

kapital och öka befintliga aktieägares ägarandel.

 

Jag är övertygad om att inriktningen mot private equity kommer att ge 

en god avkastning framöver och att bolagets förutsättningar för detta 

är väl strukturerade. Vår portfölj är unik och våra aktieägare har en 

allokering mot private equity likt de stora professionella investerarna. 

 

Ni är välkomna att kontakta mig rörande frågor kring bolaget och dess 

investeringsstrategi. Det finns också mer information att läsa på vår 

hemsida www.coelipe.se

 

Henrik Arfvidsson

Verkställande direktör

VD HAR ORDET

Coeli Private Equity etablerade sig under år 2006 och har sedan dess 

investerat på den nordiska private equity marknaden. Vi har under 

vår historia skapat ett stort nätverk och blivit erkända investerare 

på vår marknad. Norden kommer även fortsättningsvis att vara vårt 

fokusområde då vi är övertygande om att både utbud och resultat 

fortfarande kommer att vara attraktivt. Vi lägger en stor vikt till närheten 

och transparensen som finns här. Med Coeli koncernens historik och 

goda relationer till många entreprenörer i Sverige har vi en nära 

koppling till vår marknad och kan vara en hjälpande hand i relationen 

med företagstransaktioner. 

 

Ledningen och förvaltningen arbetar alltid med produktutveckling 

och förbättringar av våra strukturer. Under de senaste åren så har det 

intensifierats och vi har arbetat fram ett förslag till förbättring och att 

vi kan dra nytta av det som vi byggt genom våra år som investerare 

inom private equity. Vi har fokuserat på att placera våra aktieägare 

och investerare i centrum för att hitta ett bättre och enklare sätt att 

vara allokerad mot tillgångsslaget private equity. Resultatet blev 

den fusionering som efter samtliga stämmors beslut registrerades 

under våren. Nu är nio tidigare mindre bolag fusionerade till ett stort 

investeringsbolag, Coeli Private Equity AB.  

 

För att nämna och belysa några av de fördelar vi identifierat vill jag 

nämna att förvaltningsavgiften har sänkts från 2,5 procent till 0,3 

procent. Bolaget drivs i princip till självkostnadspris, där nu även Coeli 

är aktieägare på samma villkor som övriga investerare. Ett tydligt bevis 

på att vi tror på tillgångsslaget och att vi kommer att kunna leverera en 

attraktiv direktavkastning till våra investerare. Stordriftsfördelarna att 

endast ha ett investeringsbolag gör även att vi kan hålla administrativa 

och servicetjänster på en lägre nivå. Den större storleken på bolaget ger 

oss även mer kraft i förhandlingar med motparter och vi får en annan 

uppmärksamhet och förmåner vid dessa förhandlingar och relationer. 

 

Portföljen som vi nu har är en väl diversifierad portfölj, som främst 

genom investeringar i private equity fonder men även ett par direkta 

investeringar har exponering mot omkring 130 portföljbolag i olika 

livscykler och branscher. Kraften i en sådan portfölj är att vi med största 

sannolikhet vet att det kommer att vara ett flöde av portföljbolags 

som säljs av framöver, vår målsättning är att genom fortsatta nya 

investeringar skapa förutsättningar för ett fortsatt konstant flöde där 

vi kan dela ut avkastningen och fortsätta investera anskaffningsvärdet. 

En hög direktavkastning samtidigt som att vi bevarar och bygger nytt 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
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ÅRSREDOVISNING 

Styrelsen och verkställande direktören för Coeli Private Equity AB, org nr 559168-1019, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2019.

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

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

INFORMATION OM VERKSAMHETEN

Coeli Private Equity AB är ett nytt investeringsbolag som under år 2019 

fusionerat in nio andra bolag i sin verksamhet. De tidigare bolagen är av 

samma karaktärer och verksamheten som bedrivits i de olika bolagen 

kommer med stor likhet att fortsätta bedrivas i Coeli Private Equity 

AB. Verksamheten består av att med egna medel förvärva och förvalta 

värdepapper, bedriva värdepappershandel samt tillhandahålla riskkapital 

till små- och medelstora företag. Primärt genom att med det kapital som 

finns i bolaget investera i nordiska private equity fonder eller i likartade 

möjligheter, med syfte att skapa avkastning till sina aktieägare. 

Portföljen idag består av investeringar och utfästelser till 18 stycken 

nordiska private equity fonder samt två direktinvesteringar i svenska 

entreprenörsdrivna bolag. Private equity fonder kallar på kapital när de 

gör investeringar i portföljbolag, vilket innebär att det utfästa kapitalet 

inte är samma sak som det investerade kapitalet. 

Bolaget har ett uppdragsavtal med Coeli Asset Management AB (CAM 

AB) som innehar AIFM-tillstånd. Avtalet innebär att CAM AB har rätt till 

en årlig förvaltningsavgift om 0,3 procent (exklusive moms) på bolagets 

totala eget kapital. 

Coeli Private Equity AB klassificeras som en s k alternativ investeringsfond 

(AIF) utifrån det nya AIFM direktivet. Detta innebär tillkommande 

regelverk och tillsyn från Finansinspektionen. Bland annat innebär 

regelverket att bolaget ska noteras vid en reglerad marknad, bolaget 

avser att noteras hos NGM, prospektet inväntar ett godkännande 

hos Finansinspektionen. Ytterligare krav är att det ska finnas ett 

förvaringsinstitut för bolagets investeringar, där har bolaget utsett SEB 

för denna tjänst. 

Fondnamn Vintage Utfäst Antal Portföljbolag

Adelis Equity Partners Fund 2013 50 000 000 SEK 10

Odin/BWB II 2010 25 716 013 DKK 5

CapMan Buyout IX 2009 3 000 000 EUR 6

CapMan Buyout X 2014 8 000 000 EUR 6

CNI IV 2017 30 000 000 SEK 8

Gladsheim 2019 40 005 000 SEK*

Herkules III 2008 79 000 000 NOK 2

Herkules IV 2013 55 000 000 NOK 8

Intera Fund III 2015  2 500 000 EUR 7

Karnell III 2009 5 000 000 EUR 3

INVESTERINGAR

* Investeringarna i Gladsheim avser direktinvesteringar och utgör till skillnad mot investeringarna i övriga fonder således ingen utfästelse.
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COELI PRIVATE EQUITY AB (PUBL), ORG NR 559168-1019

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 och teamet har 

en väldigt gedigen och mångårig erfarenhet av den nordiska private 

equity-marknaden.

Club Network Investments (CNI IV) 

CNI IV är en mindre aktör på den svenska private equity marknaden. 

Teamet har sedan 2011 investerat i tillväxtföretag och huvudkontoret 

är beläget i Stockholm. Teamet har en entreprenörvänlig inställning 

och investerar i mindre nordiska bolag. Sedan starten har de rest fem 

fondstrukturer, samtliga med samma inriktning och strategi. För mer 

information besök www.cninordic.com

Norvestor VI 2012 62 500 000 NOK 5

Norvestor VII 2016 25 000 000 NOK 14

Polaris IV 2015 50 000 000 DKK 8

Priveq Fund IV 2011 65 000 000 SEK 5

Priveq Fund V 2016 40 000 000 SEK 11

Segulah V 2015 60 000 000 SEK 7

Storskogen 2015 27 200 040 SEK* 28

Vaaka II 2013 6 000 000 EUR 8

Valedo Partner Fund II 2012 80 000 000 SEK 8

Valedo Partner Fund III 2016 50 000 000 SEK 5

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE  

CapMan Buyout IX och X

 

CapMan Buyout är en del av moderbolaget CapMan som är noterat 

i Helsingfors. Bolaget etablerades 1989 och har en lång och gedigen 

erfarenhet inom fondförvaltning och som partner till investerare 

och entreprenörer. Capman Buyout fokuserar på small- och midcap 

segmentet i Sverige och Finland. 

Gladsheim Fastigheter AB

Gladsheim Fastigheter AB är ett nystartat fastighetsbolag med fokus på 

hyresbostäder. Gladsheim kommer förvalta och förädla hyresbostäder 

i mellanstora svenska orter i tillväxtregioner med bra kommunikationer 

och i nära anslutning till universitet och regionhuvudstäder.

Herkules Private Equity III och IV L.P II

 

Herkules är en norsk private equity-aktör i det medelstora 

investeringssegmentet. 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. Fokus ligger på investeringar i Norge och Sverige.

Intera Fund III

 

Intera är en finsk tillväxtorienterad private equity aktör som investerar 

på den finska och svenska smallcap-marknaden. Intera grundades 2007 

och är helt partnerägt. Man förvaltar närmare MEUR 500 på totalt tre 

olika fonder. Huvudkontoret är beläget i Helsingfors. Teamet präglas av 

tillväxtorientering med en lång erfarenhet av private equity

* Investeringarna i Storskogen avser direktinvesteringar och utgör till skillnad mot investeringarna i övriga fonder således ingen utfästelse.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Karnell III Sweden AB 

Hans Karlander och Patrik Rignell leder fonden Karnell III. De har 

tillsammans 30 års erfarenhet av investeringar i onoterade bolag 

varav tio år tillsammans i Private Equity-fonden Procuritas, vilken är 

en av pionjärerna inom nordisk Private Equity. Fonden har kontor i 

Stockholm. Karnell fokuserar på investeringar i Norden inom det mindre 

investeringssegmentet och tar majoritetspositioner i bolag med en 

omsättning på 50-500 MSEK. 

Norvestor Equity VI och VII L.P.

Norvestor Equity AS är en av de äldsta och mest framgångsrika private 

equity-aktörerna i Norge. Bolaget har sitt huvudkontor i Oslo och 

startade sin verksamhet 1989. Norvestor VII L.P. är den fjärde fonden 

som har fokus på buyout investeringar i den nedre delan av midcap 

segmentet i främst Norge men även i Sverige och till viss del i övriga 

Norden. Investeringar görs endast inom de branscher och industrier 

där management teamet har tidigare erfarenheter och besitter 

specialistkunskaper.

BWB Partners II K/S (Odin Equity Partners II K/S)

 

BWB Partners är en av dansk private equityaktörer inom det mindre 

investeringssegmentet. BWB Partners tog över tidigare Odin Partners 

och genomförde samtidigt en omorganisation där merparten av det 

tidigare teamet är kvar. BWB Partners II har en storlek om ca DKK 1 

miljard och fokuserar på investeringar i och utveckling av mindre bolag i

främst Danmark men även i Sverige. Teamet har en gedigen

erfarenhet inom private equity branschen.

Priveq Investment Fund IV och V

Priveq Investment är ett av Sveriges äldsta riskkapitalbolag med lång 

erfarenhet av att investera i svenska tillväxtbolag. Bolaget har kontor 

i Stockholm. Fonden gör både majoritets och minoritetsinvesteringar. 

Priveq Investment har genom åren investerat i över 100 bolag och ligger 

avkastningsmässigt i den högre kvartilen bland liknande fonder i Europa. 

Polaris Private Equity IV

 

Polaris är en dansk private equity aktör som bildades 1998 med sitt 

säte i Köpenhamn. De inriktar sig på investeringar i det lägre midcap 

segmentet i Danmark och Sverige. Från start har Polaris tre tidigare 

fonder investerat i 30 portföljbolag och

sålt av hälften av dessa.

Segulah V L.P

Segulah är en svensk private equity-investerare som grundades i 

Stockholm 1994. Bolaget inriktar sig på investeringar i medelstora 

nordiska bolag där de på ett effektivt sätt kan tillföra fokus, kompetens 

och kapital till sina utvalda portföljbolag. Två av de tidigare fyra fonderna 

är stängda och avslutade.

Storskogen Invest AB

Storskogen är en privatägd företagsgrupp som strävar efter att vara 

den bästa ägaren för små och mellanstora bolag. Gemensamma drag 

hos bolagen är fokus på god lönsamhet, stabila kassaflöden och en 

stark position inom sin nisch. Ledningen i Storskogen består av Daniel 

Kaplan, Alexander Bjärgård, Peter Ahlgren och Ronnie Bergström. Med 

mångårig erfarenhet från företagande och som anställda i olika linje- och 

stabsbefattningar är de operationella i sitt anslag och sätter bolagens 

kunder och anställda i fokus snarare än finansiella nyckeltal. Det är 

enligt deras erfarenhet det bästa sättet att nå långsiktig god lönsamhet.

Vaaka Partners Buyout Fund II

Vaaka Partner 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.

Valedo Partners Fund II och III

Valedo Partners är en tillväxtorienterad svensk private equity-aktör. 

Valedo Partners har ett industriellt fokus och ett mycket starkt 

nätverk av erfarna industrialister både som rådgivare och potentiella 

styrelseledamöter. Bolaget har sitt kontor i Stockholm. Valedo Partners  

investerar i högkvalitativa mindre och medelstora företag med tillväxt- 

och utvecklingspotential där teamet aktivt kan bidra till att höja takten 

i företagens industriella utveckling. Fondens styrelse och ledning har 

lång erfarenhet av riskkapitalmarknaden.
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RESULTAT OCH STÄLLNING  

Rörelseresultatet uppgick till 57 395 (-18) TSEK under perioden. Av 

bolagets kostnader utgör förvaltningsavgifterna 2 637 (0) TSEK, vilka 

består av upparbetade förvaltningskostnader i de nu fusionerade 

årsfonderna. Resultat från finansiella placeringar uppgick till 1 645 (0) 

TSEK och avser resultat från kortfristiga placeringar. 

* Resultat efter skatt uppgick till 59 040 (-18) TSEK 

* Resultat per aktie uppgick till 6,87 (-2,23) SEK

* Substansvärdet uppgick till 98,16 kr/aktie

* Nettoskulden uppgick till 179 947 (493) TSEK

Finansiering

Finansiering sker med eget kapital. Eget kapital uppgick vid periodens 

utgång till 845 614 (482) TSEK. 

Investeringar

Under perioden har private equity-fonderna avyttrat åtta portföljbolag 

och investerat i sex nya. Bland de som avyttras finns bolag som Cambio, 

Zengun och Idel of Sweden, och de som förvärvats är Parfym.se, xIInc 

och Wellit med flera. Därtill har bolaget investerat i fastighetsbolaget 

Gladsheim Fastigheter AB och i Företagsgruppen Storskogen Invest. 

Nettoskuld

Bolagets nettoskuld består av banktillgodohavande samt placering i 

räntebärande tillgångar. Vid periodens utgång uppgick nettoskulden 

till 179 947 (493 per 31 december 2018) TSEK.

ÄGARFÖRHÅLLANDEN  

Största ägare i bolaget är Coeli Private Equity Management II AB som 

innehar 18,5 procent av rösterna och 18,5 procent av antalet aktier.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

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 utförligare beskrivning av Bolagets risker.

 

Investeringsrisker

Bolagets avkastning på investerat kapital är till stor del beroende av 

utvecklingen i respektive underliggande private equity-fond, vilken 

i sin tur bland annat beror av hur värdeutvecklingen i de förvärvade 

portföljbolagen. Vidare är avkastningen i hög grad beroende 

av värderingen av portföljbolagen vid investerings- respektive 

avyttringstidpunkterna.

 

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. Bolagets kortfristiga 

placeringar medför marknadsrisk och viss ränterisk då tillgången 

påverkas av innehavets kursutveckling.

 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Kreditrisk

Kreditrisk uppstår genom tillgodohavanden hos banker och 

finansinstitut Den maximala kreditriskexponeringen utgörs av det 

bokförda värdet på de exponerade tillgångarna.

 

Likviditetsrisk

Bolagets likviditetsrisk består i att Bolaget saknar likvida medel för 

betalning av sina åtaganden.

 

Valutarisk

Bolaget är exponerad för valutakursrisk i de investeringar som görs i 

utländska fonder.

FRAMTIDSUTSIKTER

Tillgången på private equity fonder i norden förväntas vara fortsatt stabil 

och att nya fondresningar kommer att göras både på kort och på lång 

sikt. Coeli har en god historik och relation till både befintliga innehav 

samt andra intressanta investeringsalternativ. Norden ser fortsatt ut 

att vara en stabil och transparent marknad samt ha ett brett utbud på 

möjliga portföljbolag i de segment vi är aktiva inom. 

 

Bolagets väldiversifierade portfölj möjliggör ett framtida flöde av 

försäljningar av portföljbolagen vilket genererar tillgängligt kapital till 

dels utdelningar som till nya investeringar. 

 

I syfte att höja transparensen och öka möjligheten till likviditet och handel 

i bolagets aktier avser styrelsen att ansöka om notering för bolagets 

aktier. Ett noteringsprospekt har skickats in till Finansinspektionen och 

en ansökan om notering kommer skickas till NGM. 

ORGANISATION

Verkställande direktör och förvaltare är Henrik Arfvidsson. Styrelsen 

består av styrelseordförande Johan Winnerbland och styrelseledamöterna 

Mikael Larsson och Henrik Arfvidsson.

ERSÄTTNING TILL STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Styrelsen har föreslagit riktlinjer för ersättning till styrelsen och ledande 

befattningshavare som ska gälla till slutet av årsstämman 2020 som 

innebär att ersättningsfrågor behandlas av styrelsens ersättningsutskott 

och beslutas på årsstämman. Ledande befattningshavare är 

Verkställande direktör. Arvode till styrelsen kan uppgå till 150 000 

kronor till styrelsens ordförande och 100 000 kronor till ledamöter. 

Inget arvode utgår till till styrelseledamöter med annan anställning inom 

Coelikoncernen. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Under perioden har private equity-fonderna avyttrat 8 portföljbolag 

och investerat i sex nya, däribland Parfym.se, xIInc och Wellit. Därtill har 

bolaget investerat i fastighetsbolaget Gladsheim Fastigheter AB och i 

Företagsgruppen Storskogen Invest.  
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS SLUT

Efter periodens utgång har Priveq V förvärvat bolaget Pilot 

Flight Academy (PFA). Herkules III och Norvestor VI har avyttrat 

portföljbolagen Norsk Jernbanedrift och Nomor. Därtill har 

bolaget investerat 23 msek ytterligare i Storskogen Invest AB. 

Den 18 oktober 2019 offentliggjorde Bolaget även att man 

ökat sin investering i ett av de nuvarande portföljbolagen, 

Gladsheim Fastigheter AB, genom teckning av preferensaktier i 

en nyemission till ett värde av cirka 10 MSEK. 

Efter periodens utgång har arbetet med att notera 

bolaget påbörjats. Noteringsprospektet har skickats in till 

Finansinspektionen och planen är att bolaget ska noteras under 

november 2019.

FÖRSLAG TILL DISPOSITION AV BOLAGETS RESULTAT

Styrelsen föreslår att tillgängliga vinstmedel (kronor) 

   2019-06-30

fritt eget kapital  776 574 498    

årets resultat  59 039 831

  835 614 329                     

  

disponeras så att   

till ägare av Serie I-aktier utdelas 60 200 000    

i ny räkning överföres   775 414 329    

  

Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen 

ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser 

på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga 

investeringar. Den föreslagna värdeöverföringen kan därmed 

försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap 3 § 

2-3 st. (försiktighetsregeln).

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

DEFINITIONER
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NYCKELTAL

Nyckeltal 2019 2018

Värdeförändring (tkr.) 63 443 -

Balansomslutning (tkr.) 851 609 493

Soliditet % 99% 98%

Nettoskuld (tkr.) 179 947 493

Stamaktie 8 600 000 -

Stamaktie Serie II 1 400 000 500 000

NAV, kr 98,16 -

Resultat per Stamaktie, kr 6,865 -2,230 *

* Per 2018-12-31 fanns endast Stamaktie Serie II i bolaget varpå Resultat per aktie är beräknat på ett annat aktieslag 2018 än 
2019. I samband med fusionen gav Bolaget ut Stamaktier till årsfondernas befintliga ägare. Då Stamaktierna har företrädesrätt 
till resultatet före Stamaktier Serie II sker beräkning utifrån antalet Stamaktier.

DEFINITIONER

Användande av nyckeltal ej definierade i IFRS
Bolaget tillämpar ESMAs (European Securities and Markets Authority– Den Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) 
nya 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 RFR 2. 
Definitionerna av i årsredovisningen använda nyckeltal är sammanställda nedan.”  

Soliditet        
Eget kapital dividerat med balansomslutningen.  
       
Nettoskuld        
Likvida medel, kortfristiga placeringar och räntebärande kort- och långfristiga fordringar med avdrag för räntebärande kort- och 
långfristiga skulder. 
       
Stamaktie        
Stamaktie har rätt till en (1) röst per aktie och har företräde till utdelning framför Stamaktie Serie II enligt fondens prospekt.  
       
Stamaktie Serie II        
Stamaktier Serie II har rätt till en (1) röst per aktie och har rätt till utdelning först när innehavare av Stamaktier har erhållit utdelning 
med ett belopp motsvarande 115 procent av det värde (91,94 kr) som åsattes Stamaktier i samband med att aktie av sådant 
aktieslag utgavs som fusionsvederlag vid Fusionerna.         
       
NAV        
Nettoandelsvärdet är det egna kapitalet dividerat med antalet Stamaktier.      
  

Resultat per aktie        
Bolagets Stamaktier har företrädesrätt till resultatet före Stamaktier Serie II varpå beräkning av resultat per aktie sker utifrån 
antalet Stamaktier.     
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RESULTATRÄKNING (TKR)

RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT (TKR)

2018-08-15

2018-12-31

-

-

-

-18

-18

-18

-18

-

-

-

-18

-

-18

2018-08-15

2018-12-31

-18

-

-

-

-18

-2,230 *

2019-01-01

2019-06-30

63 443

63 443

-2 637

-65

-3 346

-6 048

57 395

1 649

-5

1 645

59 040

-

59 040

2019-01-01

2019-06-30

59 040

-

-

-

59 040

6,865

Rörelsens intäkter:

Värdeförändring på finansiella anläggningstillgångar

Summa rörelsens intäkter 

Rörelsens kostnader:

Förvaltningsavgift 

Personalkostnader

Övriga externa kostnader

Summa rörelsens kostnader

RÖRELSERESULTAT

Resultat från finansiella investeringar:

Resultat från övriga kortfristiga placeringar

Övriga finansiella kostnader

Summa resultat från finansiella investeringar

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

Skatt

ÅRETS RESULTAT

Årets resultat

Övrigt totalresultat

Poster som inte ska återföras till resultaträkningen

Poster som senare kan att återföras till resultaträkningen

Årets totalresultat

Resultat per Stamaktie SEK

(not 7)

(not 3)

(not 5)

(not 6)

(not 10)

(not 15)

BALANSRÄKNING (TKR)

* Per 2018-12-31 fanns endast Stamaktie Serie II i bolaget. I samband med fusionen gav bolaget ut Stamaktier till årsfondernas befintliga 

ägare. Då dessa har företrädesrätt till resultatet före Stamaktie Serie II, sker beräkning av resultat per aktie utifrån antalet Stamaktier.
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RESULTATRÄKNING (TKR)

   

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav 

Summa finansiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar    

Övriga fodringar

Summa kortfristiga fordringar

Kortfristiga placeringar

Övriga kortfristiga placeringar

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

Balanserad förlust

Årets resultat

Summa fritt eget kapital

Summa eget kapital 

Skulder

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

Övriga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder

Summa skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

BALANSRÄKNING (TKR)

2018-12-31

-

-

-

-

-

-

-

493

493

493

500

500

-

-

-18

-18

482

-

11

-

11

11

493

2019-06-30

665 584

665 584

665 584

84

84

163 834

163 834

22 107

186 025

851 609

10 000

10 000

709 534

67 041

59 040

835 614

845 614

33

3 280

2 681

5 994

5 994

851 609

(not 7)

(not 8)

(not 11)

(not 9, 14)
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Ingående eget kapital 2018-08-15

Tillskjutet kapital (Stamaktie Serie II)

Nyemission (Stamaktie Serie II)

Årets resultat

Utgående eget kapital 2018-12-31

Ingående eget kapital 2019-01-01

Totalresultat 1 jan 2019 - 30 juni 2019

Summa totalresultat

Transaktioner med aktieägare

Fusion

Omföring föregående års resultat

Utgående eget kapital 2019-06-30

 

Stamaktier: Stamaktier har rätt till en (1) röst per aktie och har företräde till utdelning framför Stamaktie Serie II enligt fondens 

prospekt.   

   

Stamaktier Serie II: Stamaktier Serie II har rätt till en (1) röst per aktie och har rätt till utdelning först när innehavare av Stamaktier har 

erhållit utdelning med ett belopp motsvarande 115 procent av det värde (91,94 kr) som åsattes Stamaktier i samband med att aktie av 

sådant aktieslag utgavs som fusionsvederlag vid Fusionerna.   

   

Aktiekapitalet i bolaget uppgick per 30 juni 2019 till 10 000 000 kr, fördelat enligt följande:

Stamaktier

Stamaktier Serie II

Händelser

Nybildning

Nyemission Stamaktier Serie II

Fusion

Utgående redovisat aktiekapital per 2019-06-30

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL (TKR)

Aktiekapital

-

50

450

500

500

9 500

10 000

Antal

8 600 000

1 400 000

10 000 000

Överkursfond

-

-

-

709 534

709 534

Antal 

Stamaktier

8 600 000

8 600 000

Balanserat

resultat

-

-

-

67 059

-18

67 041

Antal 

Stamaktier 

Serie II

50 000

450 000

900 000

1 400 000

Periodens

resultat

-

-18

-18

-18

59 040

59 040

18

59 040

Aktiekapital  

SEK

50 000

450 000

9 500 000

10 000 000

Summa 

eget kapital

-

50

450

-18

482

482

59 040

59 040

786 093

-

845 614

Ej registrerat

aktiekapital

-

-

-

-

Kvotvärde

1

1

Registrering 

bolagsverket

2018-10-11

2018-10-12

2019-05-31
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FÖRÄNDRING EGET KAPITAL (TKR)

    

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiell poster

Justeringar för poster som inte påverkar kassaflödet

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

Minskning(-)/ökning(+) leverantörsskulder

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

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten

Investering i PE fonder

Investering i övriga kortfristiga placeringar

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten

Nyemission

Utdelning P1-aktier

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Periodens kassaflöde

Likvida medel vid periodens början

Infusionerad kassa

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT

KASSAFLÖDESANALYS (TKR)

2018-08-15

2018-12-31

-18

-

-

-

11

-7

-

-

-

500

-

500

493

-

-

493

2019-01-01

2019-06-30

59 040

-37 333

-78

33

4 329

25 991

-76 242

53 458

-22 784

-

-10 525

-10 525

-7 318

493

28 933

22 107

(not 17)

(not 17)
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NOTER (TKR)

NOT 1 - REDOVSININGSPRINCIPER

Coeli Private Equity AB, org. nr 559168-1019, är ett svenskregistrerat aktiebolag med säte i Stockholm. Bolagets postadress är Box 3317 103 

66 Stockholm.

Bolaget har upprättat sina finansiella rapporter i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554) och i enlighet med Rådet för finansiell 

rapporterings rekommendation RFR 2, Redovisning för juridiska personer. RFR 2 innebär att Bolaget tillämpar samtliga av EU antagna 

International Financial Reporting (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) sådana de antagits av EU och 

uttalanden, med de begränsningar som följer av Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 för juridiska personer.

Funktionell valuta och rapporteringsvaluta 

Bolagets funktionella valuta är svenska kronor som även utgör rapporteringsvalutan för Bolaget. Det innebär att den finansiella rapporteringen 

presenteras i svenska kronor. Samtliga belopp är, om inte annat anges, avrundade till närmaste TSEK.

Bedömningar och uppskattningar i de finansiella rapporterna

Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS kräver att ledningen gör bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som 

påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Uppskattningarna 

och antagandena är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer som under rådande förhållanden synes vara rimliga. 

Resultatet av dessa uppskattningar och antaganden används sedan för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder som inte 

annars framgår tydligt från andra källor. Verkliga utfall kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och antaganden 

ses över regelbundet. Ändringar av uppskattningar redovisas i den period ändringen görs om ändringen endast påverkat denna period, eller 

i den period ändringen görs och framtida perioder om ändringen påverkar både aktuell period och framtida perioder

Fondinnehavens värdering till verkligt värde inkluderar uppskattningar och bedömningar vilka är att betrakta som väsentliga för 

redovisningsändamål. Värderingen görs utifrån externa värderingsrapporter från respektive fondinnehav. Bolagets direktinvesteringar i 

onoterade bolag värderas utifrån erhållna emissionskurser, prisuppgifter, samt inrapporterade värden från underliggande bolagens interna 

värderingar för innehaven, värdering berörs närmare under Finansiella instrument nedan.

Nya och ändrade standarder och tolkningar som trätt i kraft under året

IFRS 16 “Leases” (“Leasing”) IFRS 16 publicerades i januari 2016. Implementeringen av standarden innebär att nästan samtliga leasingkontrakt 

redovisas i balansräkningen, då ingen åtskillnad längre görs mellan operationella och finansiella leasingavtal. Då Bolaget dels inte har några 

operationella leasingavtal och inte heller avser att frivilligt tillämpa den i juridisk person, medför den nya standarden ingen effekt på Bolagets 

redovisning.

Eget kapital

Aktiekapital

Aktiekapitalet består av Stamaktier Serie II som innehas av Coeli Private Equity Management II AB, och Stamaktier som tillförs genom externt 

kapital från investerarna vid de infusionerade årsfondernas nyemissioner.

Överkursfond

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

erhållna beloppet utöver det nominella värdet på aktierna, föras till överkursfonden. Överkursfonder som uppstår redovisas som fritt eget 

kapital. Emissionsutgifter dras av från överkursfonden.

Balanserat resultat inkl. årets resultat

I balanserade vinstmedel inklusive årets resultat ingår intjänade vinstmedel i Bolaget.

Skatt

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. Se vidare not 10 för beskrivning av bolagets hantering av inkomstskatt.

Segmentredovisning

Investeringsstrategin inriktas på en selektiv och diversifierad fond- och bolagsportfölj varför innehaven utvärderas som en helhet varför 

Bolaget endast har ett rörelsesegment.

NOTER (TKR)
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Finansiella instrument

Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar på tillgångssidan likvida medel, övriga kortfristiga fordringar, långfristiga 

värdepappersinnehav och kortfristiga placeringar. Bland skulder återfinns leverantörsskulder. Nedan beskrivs endast de kategorier som är 

aktuella för bolaget.

Finansiella tillgångar 

Bolaget klassificerar sina finansiella tillgångar i följande kategorier: Upplupet anskaffningsvärde (Hold to collect) och Verkligt värde via 

resultaträkningen (Övrigt). 

Upplupet anskaffningsvärde (Hold to collect) 

Tillgångar som klassificeras som ”Hold to collect” är finansiella tillgångar som innehas med syfte att inkassera avtalsenliga kassaflöden och 

där dessa kassaflöden enbart består av kapitalbelopp och ränta. Till denna kategori hör likvida medel och övriga kortfristiga fordringar som 

normalt ska betalas inom 12 månader från balansdagen.

Verkligt värde via resultaträkningen (Övrigt) 

Finansiella tillgångar i denna kategori ”Övrigt” är tillgångar som inte uppfyller kraven för att redovisas till upplupet anskaffningsvärde eller verkligt 

värde via övrigt totalresultat. Till denna kategori hör långfristiga värdepappersinnehav och kortfristiga placeringar i Coeli Likviditetsstrategi. 

Bolaget har till denna kategori valt att hänföra finansiella tillgångar som enligt företagsledningens och styrelsens riskhanterings- och 

investeringsstrategi förvaltas och utvärderas baserat på verkliga värden. Samtliga investeringar i långfristiga värdepappersinnehav och 

kortfristiga placeringar hänförs till denna kategori. 

Onoterade innehav i fonder värderas till bolagets andel av det värde som fondadministratören framräknar av fondens sammanlagda innehav 

och uppdateras normalt kvartalsvis då ny värdering erhållits.

Värderingen av det långfristiga värdepappersinnehavet grundar sig på det pris som bolaget betalar, dvs. inköpspriset. Värderingen gäller som 

längst under en initial period om upp till ett år från investeringstillfället. Om bolaget under denna period genomför en nyemission som fonden 

deltar i, ska värdet justeras till emissionskursen som gäller vid nyemissionen. Om fonden inte deltar i nyemissionen ska marknadsvärdet för 

innehavet anses vara emissionskursen, vilket kan föranleda en upp- eller nedskrivning av innehavets värde. Emissionerna bedöms, genom sin 

storlek och att de riktas mot ej befintliga ägare, baseras på marknadsmässiga villkor och bedöms därför kunna ligga till grund för värdering. 

Även andra materiella händelser kan föranleda en justering av värdet under den initiala perioden. Sådana händelser kan exempelvis vara 

betydande förändringar i bolagets intjäningspotential som motiverar en upp- eller nedskrivning av värdet. Intjäningspotentialen kan påverkas 

exempelvis av både minskad och ökad orderingång, kort- och långsiktiga konjunkturförändringar, regulatoriska förändringar m.m.

Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde.

Leverantörsskulder har kort förväntad löptid och värderas utan diskontering till nominellt värde. I övrigt har bolaget inga väsentliga finansiella 

skulder. Se vidare not 14

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. 

Eventualförpliktelser

En eventualförpliktelse föreligger om det finns ett möjligt åtagande som härrör från inträffade händelser och vars förekomst bekräftas endast 

av en eller flera osäkra framtida händelser samt när det finns ett åtagande som inte redovisas som en skuld eller avsättning på grund av 

att det inte är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas eller förpliktelsens storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet. 

Upplysning sker såvida inte sannolikheten för ett utflöde av resurser är ytterst liten. Som eventualförpliktelser redovisas utfäst men ej 

neddraget kapital från private equity fonderna. 

Fusion

Fusioner redovisas i enlighet Bokföringsnämndens vägledning av redovisning av fusion (BFNAR 2003:2). Fusionen redovisas med retroaktiv 

verkan för upparbetat resultat i respektive årsfond för perioden 1 januari till 31 maj 2019. 

Den utdelning som lämnats från årsfonderna innan fusionen den 31 maj avser utdelning till innehavare av Preferensaktieägare P1 i enlighet 

med prospektet för respektive fond och redovisas därav som del i fusionen i förändringen av eget kapital. 

NOTER (TKR)
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NOTER (TKR)

NOT 2 - FINANSIELL RISKHANTERING OCH KÄNSLIGHETSANALYS

Bolaget utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella risker:

Investeringsrisk, Marknadsrisk, kreditrisk, likviditetsrisk och valutarisk.

Ledningen identifierar, utvärderar och säkrar finansiella risker.

Investeringsrisker

Bolagets avkastning på investerat kapital är till stor del beroende av utvecklingen i respektive direktinvestering samt underliggande private 

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

beroende av värderingen av portföljbolagen vid investerings- respektive avyttringstidpunkterna. Bolagets riskhantering utgörs av en gedigen 

selekteringsprocess för private equity investeringarna och eftersträvar en diversifierad portfölj. Vi genomför en noggrann utvärdering av 

potentiella bolag och private equity-aktörer och väljer ut de fonder och bolag som har en klar och tydlig profil med potential att generera 

bästa möjliga avkastning. I vår utvärderingsprocess undersöker vi fundamentala områden som över tiden starkt påverkar avkastningen i 

riskkapitalbolagen såsom förvaltarnas, respektive ledningens förvaltningshistorik, kompetens och erfarenhet och strategi.

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. Bolagets kortfristiga placeringar medför dock 

marknadsrisk och viss ränterisk då tillgången påverkas av innehavets kursutveckling. Placeringar görs 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.

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

Enskilda Banken AB som har kreditrating AA-. För att minimera kreditrisker görs löpande bedömning av partners kreditvärdighet.

Likviditetsrisk

Bolagets likviditetsrisk består i att Bolaget saknar likvida medel för betalning av sina åtaganden samt för de utfästelser som lämnats till 

respektive underliggande Private Equity-fond. I syfte att erhålla bästa möjliga avkastning eftersträvar bolaget att investera maximal andel av 

kapitalet i olika riskkapitalinvesteringar samt ett maximalt kapitalutnyttjande. Bolagets styrelse har därför rätt att i samband med investeringar 

utfästa ett totalt kapital som överstiger bolagets totala kapitalbas sett till inbetalt belopp, s.k. överallokering. Sådan överallokering ska dock 

inte överstiga 30 procent av den totala kapitalbasen sett till inbetalt belopp. 

Valutarisk

Bolaget är exponerad för valutakursrisk i de investeringar som görs i utländska fonder. Ingen valutasäkring görs av investeringarna i fondandelar 

då investeringshorisonten är långsiktig. Den totala valutariskexponeringen i fondandelarna framgår nedan:

Totala investeringar i utländsk valuta tusental

 2019 2018

EUR 24 500 -

NOK 221 500 -  

DKK 75 716 -

Nedan visas vad effekten på resultatet blir vid en valutaförändring på 10 % baserat på balansdagens innehav.

Belopp i redovisningsvaluta tusental

 2019 2018

EUR 25 867 -

NOK 24 128 -

DKK 10 710 -
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NOT 3 - FÖRVALTNINGSAVGIFTER 

  

Under 2019 har 2 637 tsek tagits ut i förvaltningsavgifter. Dessa avgifter avser upparbetade avgifter i de nu infusionerade årsfonderna för 

perioden fram till fusionsdagen 31 maj. Sedan fusionen har bolaget inte längre någon förvaltningsavgift om 2,5 procent. Coeli Asset Management 

(Asset) innehar AIFM-tillstånd och har utsetts till AIF-förvaltare för bolaget. Uppdraget innebär att Asset svarar för exv. Risk och Compliance-

funktion. Asset erhåller kvartalsvis en ersättning för dessa tjänster om 0,3 procent årligen på det i bolaget redovisade egna kapitalet. 

NOT 4 - PERSONALKOSTNADER

Bolaget har ej haft någon anställd personal. De lönekostnader bolaget har haft avser ersättning åt styrelseordförande Johan Winnerblad.

        

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

Till styrelse: 

Ersättning till styrelsens ordförande utgår med 90 000 kr årligen, och betalas av bolaget.

Bolagets verkställande direktör får sin grundlön från andra bolag inom Coelikoncernen och har ett anställnings- och ersättningsavtal med 

Coeli Asset Management AB.

Ersättningar till ledande befattningshavare

Ersättningar och övriga förmåner 2019

Styrelsens ordförande Johan Winnerblad

Styrelseledamot Mikael Larsson

Styrelseledamot Henrik Arfvidsson

Verkställande direktören

Summa

Ersättningar och övriga förmåner 2018

Styrelsens ordförande Johan Winnerblad

Styrelseledamot Mikael Larsson

Styrelseledamot Henrik Arfvidsson

Verkställande direktören

Summa

NOT 5 - ERSÄTTNING TILL REVISORER 

Under räkenskapsåret 2019 har ersättningen till PWC uppgått till 468 (0) tkr fördelat på följande kategorier:

Revisionsuppdrag  

Övriga lagstadgade uppdrag 

Skatterådgivning 

Värderingstjänster 

Övriga tjänster 

Summa

   

NOT 6 - RESULTAT FRÅN ÖVRIGA KORTFRISTIGA PLACERINGAR

   

Realiserat resultat vid försäljning av kortfristiga placeringar

Orealiserad värdeförändring på kortfristiga placeringar

Summa

NOTER (TKR)

Löner och ersättningar

(Varav tantiem)

Sociala kostnader

(Varav pensionskostnader)

2019-01-01

2019-06-30

45

0

20

0

65

2018-08-15

2018-12-31

0

0

0

0

0

Grundlön/ 

styrelsearvode

 45    

 -      

 -      

 -      

45    

Grundlön/ 

styrelsearvode

-    

 -      

 -      

 -      

 -

398

0

0

0

70

468

Pensions-

kostnad

 -      

 -      

 -      

 -      

 -      

Pensions-

kostnad

 -      

 -      

 -      

 -      

 -      

Aktie-

relaterade  

ersättningar

 -      

 -      

 -      

 -      

 -      

Aktie-

relaterade  

ersättningar

 -      

 -      

 -      

 -      

 -      

Övriga  

ersättningar

 -      

 -      

 -      

 -      

 -      

Övriga  

ersättningar

 -      

 -      

 -      

 -      

 -

2019-01-01

2019-06-30

1 588

61

1 649

Summa

45    

 -      

 -      

 -      

45    

Summa

 -      

 -      

 -      

 -      

 -      

2018-08-15

2018-12-31

14

688

701

Övriga  

förmåner

 -      

 -      

 -      

 -      

 -      

Övriga  

förmåner

 -      

 -      

 -      

 -      

 -      

Rörlig  

ersättning 

 -      

 -      

 -      

 -      

 -      

Rörlig  

ersättning

 -      

 -      

 -      

 -      

 -      

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)
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NOT 7 - ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV  

 

Ingående anskaffningsvärde 

Infusionerade värden

Periodens investeringar

Årets avyttringar

Utgående anskaffningsvärde

Ingående värdeförändringar

Periodens värdeförändringar

Utgående värdeförändringar

Ingående valutaeffekt

Periodens valutaeffekt

Utgående valutaeffekt

Utgående bokfört värde

Bokfört värde per innehav

Private Equity-fonder 1)

Direktinvesteringar

1) Innehaven är värderade till senast erhållna informationen från private equity-fonden som fanns tillgänglig vid upprättandet av årsrapporten, 

vilket är per 2019-03-31, vilket var datumet för den senaste kända informationen från private equity-fonden som fanns tillgänglig vid upprättandet 

av årsredovisningen. Mellan 2019-03-31 och 2019-06-30 har investeringar uppgående till cirka 5 193 tkr skett. Innehaven är värderade till 

balansdagens valutakurs. Se vidare i not 14 för beskrivning av bolagets värderingsmetoder.

2) Direktinvesteringen i Storskogen har värderats till inköpspris då investeringen genomfördes i nära anslutning till bokslutsdatumet. Investeringen 

i Gladsheim värderas till verkligt värde. 

NOT 8 - ÖVRIGA KORTFRISTIGA PLACERINGAR 

Ingående anskaffningsvärde 

Fusionerat innehav

Årets investeringar

Årets avyttringar

Utgående anskaffningsvärde

Ingående orealiserad värdeförändring

Periodens orealiserade värdeförändring

Utgående orealiserad värdeförändring

Utgående bokfört värde

Bokfört värde per fond

Coeli Likviditetsstrategi

NOTER (TKR) NOTER (TKR)

2019-06-30

-

551 980

106 421

-30 179

628 221

-

26 966

26 966

-

10 396

10 396

665 584

589 046

76 538

665 584

2019-06-30

-

217 230

-

-53 458

163 772

-

61

61

163 834

163 834

163 834

2018-12-31

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2018-12-31

 -      

 -      

 -      

 -      

 -      

 -      

 -      

 -      

 -      

 -      

 -      
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NOTER (TKR)

NOT 9 - NÄRSTÅENDERELATIONER 

Vid leverans av tjänster mellan Bolaget och närstående bolag tillämpas affärsmässiga villkor och marknadsprissättning. M&M resurs AB utför 

den ekonomiska förvaltningen för Bolaget och är ett närstående bolag till Bolaget, där delägaren är fru till den tidigare styrelseledamoten 

i årsfonderna Lukas Lindkvist. 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. Styrelsearvode utbetalades till styrelseordförande enligt not 3 om ersättning till styrelse och 

ledande befattningshavare.  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 Management AB:s fonder, se not 7. Det finns ett vidaredelegeringsavtal mellan Bolaget och Coeli Asset Management 

AB som AIFM avseende förvaltning och distribution av Bolaget. I samband med fusionen har den tidigare förvaltningsavgiften tagits bort och 

kvar finns endast AIFM-avgiften om 0,3 procent på eget kapital som går till Coeli Asset Management AB. För perioden innan fusionen den 

31 maj har dock upparbetad förvaltningsavgift om 2 130 tsek fakturerats av Coeli Private Equity Management II AB, och 507 tsek fakturerats 

av FCG Fonder AB, som tidigare hanterade förvaltningen av bolagen. 

I posten “Övriga skulder” i balansräkningen ingår skulder till Coeli Private Equity Management AB om 238 (0) tkr och till Coeli Private Equity

Management II AB om 3 275 (0).

NOT 10 - INKOMSTSKATT

Aktuell skatt   

Periodens skattekostnad

    

Uppskjuten skatt

Uppskjuten skattekostnad vid omvärdering av redovisade värdet av uppskjutna skattefordringar

Totalt redovisad skattekostnad 

    

Avstämning av effektiv skatt    

Resultat före skatt

Skatt enligt gällande skattesats

Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader

Underskott som bedömts ej kunna utnyttjas

Redovisad effektiv skatt

    

Ej skattepliktiga intäkter utgörs huvudsakligen av erhållna utdelningar och ej avdragsgilla kostnader avser huvudsakligen återförda 

värdeförändringar på bolag som fonderna avyttrat under året.       

    

I samtliga av Årsfonderna som nu fusionerats fanns underskottsavdrag som Årsfonderna haft möjlighet att utnyttja. I samband med att 

fusionen genomfördes flyttades all verksamhet till det sammanslagna bolaget Coeli Private Equity AB, som inte har samma skattemässiga 

situation som årsfonderna. Årsfondernas underskott övertogs av Coeli Private Equity AB i samband med fusionen, men har reducerats i och 

med den så kallade beloppsspärren. Därtill har föregående beskattningsårs underskott som kvarstår efter beloppsspärren spärrats genom den 

så kallade fusionsspärren. Detta innebär att underskottsavdraget inte kan nyttjas förrän det sjätte året efter det att fusionen genomförts.  

   

NOTER (TKR)

2019-06-30

-

-

-

Skattesats (%)

0%

22%

0%

0%

-22%

0%

2018-12-31

-

-

-

2018-12-31

-18

4

-

-

-4

0

Skattesats (%)

0%

21,4%

-24,8%

0,8%

2,6%

0%

2019-06-30

59 040

-12 635

14 654

-457

-1 563

0
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NOT 11 - EGET KAPITAL

      

Stamaktier

Stamaktier Serie II

   

Aktiekapital 

Stamaktier: Stamaktier har rätt till en (1) röst per aktie och har företräde till utdelning framför Stamaktie Serie II enligt fondens prospekt. 

     

Stamaktier Serie II: Stamaktier Serie II har rätt till en (1) röst per aktie och har rätt till utdelning först när innehavare av Stamaktier har erhållit 

utdelning med ett belopp motsvarande 115 procent av det värde (91,94 kr) som åsattes Stamaktier i samband med att aktie av sådant aktieslag 

utgavs som fusionsvederlag vid Fusionerna. 

NAV 19-06-30

       

Styrelsen föreslår att tillgängliga vinstmedel (kronor)

          

fritt eget kapital   

årets resultat   

    

disponeras så att

till ägare av Stamaktier utdelas

i ny räkning överföres

NOT 12 - STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER 

Ställda säkerheter

Eventualförpliktelser

Summa ställda säkerheter och Eventualförpliktelser

Eventualförpliktelser i SEK

Eventualförpliktelser i NOK

Eventualförpliktelser i DKK

Eventualförpliktelser i EUR

Totalt utfäst kapital

NOT 13 - AVSTÄMNING AV NETTOSKULD 

Koncernen

Nedan analyseras nettoskulden och förändringar av nettoskulden för den presenterade perioden.

Likvida medel och kortfristiga placeringar

Låneskulder - förfaller inom ett år

Låneskulder - förfaller efter ett år

Nettoskuld

Likvida medel och kortfristiga placeringar

Bruttoskuld

Nettoskuld

NOTER (TKR)

Fondens valuta

74 566 TSEK

31 420 TNOK

30 844 TDKK

4 275 TEUR

Kvarvarande 2019-06-30

TSEK

375 000

241 278

107 102

258 673

982 054

2019-06-30

 50    

197 558

 197 608

    

Fondens valuta

-

-

-

-

2019-06-30

185 941

-

-

185 941

185 941

-

185 941

2018-12-31

-

-

-

TSEK

-

-

-

-

2018-12-31

493

-

-

493

493

-

493

Kvarvarande 2018-12-31

Kvotvärde

1

1

776 574 498

59 039 831

835 614 329

60 200 000

775 414 329

Utfäst kapital

375 000 TSEK

221 500 TNOK

75 716 TDKK

24 500 TEUR

Antal aktier

8 600 000

1 400 000

10 000 000

98,16 kr 

TSEK

74 566

34 225

43 629

45 137

197 558

NOTER (TKR)
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NOTER (TKR)

Nettoskuld per 2019-01-01

Kassaflöde

Valutakursdifferenser

Övriga ej kassapåverkande poster

Nettoskuld per 2019-06-30

Nettoskuld per 2018-08-15

Kassaflöde

Valutakursdifferenser

Övriga ej kassapåverkande poster

Nettoskuld per 2018-12-31

NOT 14 - FINANSIELLA TILLGÅNGAR OCH SKULDER 

2019-06-30

Värdering

Fondandelar och Direktinvesteringar

Kortfristiga placeringar

Likvida medel

Summa finansiella tillgångar

Leverantörsskulder

Summa finansiella skulder

2018-12-31

Finansiella tillgångar och skulder 

per värderingskategori

Fondandelar och Direktinvesteringar

Kortfristiga placeringar

Likvida medel

Summa finansiella tillgångar

Leverantörsskulder

Summa finansiella skulder

Upplysning om värdering till verkligt värde per nivå i följande verkligt värde-hierarki:

Nivå 1 – Noterade priser (ojusterade) på aktiva marknader för identiska tillgångar eller skulder

Nivå 2 – Andra observerbara data för tillgången eller skulder än noterade priser inkluderade i nivå 1, antingen direkt (dvs. som prisnoteringar) 

eller indirekt (dvs. härledda från prisnoteringar).

Nivå 3 – Data för tillgången eller skulden som inte baseras på observerbara marknadsdata (dvs. ej observerbara data)   

   

Koncernens tillgångar och skulder värderade till verkligt värde per 30 juni 2019.

    

Tillgångar

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen

Fondandelar och Direktinvesteringar

Kortfristiga placeringar

Summa tillgångar

NOTER (TKR)

Summa

493

185 448

185 941

-

493

493

Verkligt värde

665 584

163 834

22 107

851 525

33

33

Verkligt värde

493

493

-

Nivå 3

-

665 584

-

665 584

Låneskulder som 

förfaller efter 1 år

-

-

-

-

Summa 

redovisat värde

665 584

163 834

22 107

851 525

33

33

Summa 

redovisat värde

493

493

-

Nivå 2

-

-

-

-

Låneskulder som 

förfaller inom 1 år

-

-

-

-

Upplupet 

anskaffningsvärde

-

33

33

Övriga skulder

-

-

Nivå 1

-

-

163 834

163 834

Skulder hänförliga till 

finansieringsverksamheten

Övrigt

Verkligt värde via 

resultaträkningen

665 584

163 834

829 418

-

Kund/

Lånefordringar

493

493

-

Hold to collect

Upplupet 

anskaffningsvärde

22 107

22 107

-

Finansiella 

tillgångar

-

-

Övriga tillgångar

Likvida medel och 

kortfristiga placeringar

493

185 448

185 941

-

493

493
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Koncernens tillgångar och skulder värderade till verkligt värde per 31 december 2018.

Tillgångar

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen

Fondandelar och Direktinvesteringar

Kortfristiga placeringar

Summa tillgångar

Några väsentliga skulder finns inte som värderas till verkligt värde. 

 

Verkligt värde på finansiella instrument som handlas på en aktiv marknad baseras på noterade marknadspriser på balansdagen. En marknad 

betraktas som aktiv om noterade priser från en börs, mäklare, värderingsinstitut eller övervakningsmyndighet finns lätt och regelbundet 

tillgängliga och dessa priser representerar verkliga och regelbundet förekommande marknadstransaktioner på armlängds avstånd. Det 

noterade marknadspris som används för koncernens finansiella tillgångar är den aktuella köpkursen. Dessa instrument återfinns i nivå 1.

 

Verkligt värde på finansiella instrument som inte handlas på en aktiv marknad fastställs med hjälp av värderingstekniker. Härvid används i så stor 

utsträckning som möjligt marknadsinformation då denna finns tillgänglig medan företagsspecifik information används i så liten utsträckning som 

möjligt. Om samtliga väsentliga indata som krävs för verkligt värde värderingen av ett instrument är observerbara återfinns instrumentet i nivå 2. 

I de fall ett eller flera väsentliga indata inte baseras på observerbar marknadsinformation klassificeras det berörda instrument i nivå 3. 

Samtliga Bolagets investeringar i private equity andelar har klassificerats i nivå 3 eftersom de ej har observerbara indata och eftersom de 

handlas sällan eller inte alls på en aktiv marknad.

 

Nivå 3 investeringar inkluderar Bolagets andel av fondens innehav/värdepapper i onoterade bolag (i vissa fall äger fonden även noterade bolag). 

När observerbara priser inte är tillgängliga för dessa värdepapper använder fondadministratören och Bolaget en eller flera värderingstekniker, 

(t.ex. avkastningsmetoder eller inkomstbaserade metoder), eller en kombination av teknikerna, där tillräckliga och tillförlitliga uppgifter finns 

tillgängliga. Inom nivå 3 består användningen av marknadens tillvägagångssätt generellt använda resultatmultiplar av jämförbara bolag, 

medan användningen av inkomstbaserade tillvägagångssätt består i allmänhet av nuvärdet av beräknade framtida kassaflöden, justerade 

för likviditets-, kredit-, marknads- och/eller andra riskfaktorer.

Antaganden, uppskattningar och bedömningar som används av fondadministratören och Bolaget på grund av bristen på observerbara indata 

kan avsevärt påverka det verkliga värdet på fondinnehaven och aktierna och därmed Bolagets resultat. På grund av bolagets diversifierade 

fondportfölj (olika geografiska områden, olika branscher samt olika årgångar) samt att varje fond har ett stort antal innehav i olika bolag 

skulle, en ändring i indata till rimligt möjliga alternativa antaganden, inte medföra några betydande förändringar i det verkliga värdet på 

fondandelarna förutom förändringar i valutakurser. Avseende bolagets direktinvesteringar i onoterade innehav har samtliga kunnat värderas 

baserat på sena anskaffningar eller utifrån underliggande bolags inrapporterade värden, vilka genomförts på marknadsmässiga grunder, och 

således bedöms utgöra marknadsvärdet. Med anledning av detta finns det per 2019-06-30 inte några sedvanliga värderingsparametrar att 

utföra känslighetsanalys på. I not 2 presenteras en känslighetsanalys avseende bolagets valutarisk.

     

Följande tabell visar förändringarna för instrument på nivå 3 under 2019.

      

Ingående balans

Fusionerade investeringar

Nya investeringar

Återbetalningar

Vinster och förluster redovisade via resultaträkningen

Utgående balans

 

Nivå 2

0

Fondandelar och 

Direktinvesteringar 

värderade till verkligt värde

-

551 980

106 421

-

37 362

695 763

Nivå 3

0

Summa

-

551 980

106 421

-

37 362

695 763

NOTER (TKR) NOTER (TKR)

Nivå 1

0
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2019-06

59 039 831

8 600 000

6,87

SEK

3 279 080

1 693 921

5 955 231

NOTER (TKR)

NOT 15 - RESULTAT PER AKTIE 

  

Med Bolagets resultat per aktie avses Bolagets resultat dividerat med antalet Stamaktier. Beräkningen genomförs utifrån antalet Stamaktier 

då dessa har företrädesrätt till resultatet före Stamaktie Serie II. Stamaktie Serie II har per bokslutsdagen inget värde, vilket grundar sig på 

den företrädesrätt där Stamaktier Serie II har rätt till del i resultatet först när Stamaktierna har erhållit utdelning med ett belopp motsvarande 

115 procent av det värde (91,94 kr) som åsattes Stamaktierna i samband med att de utgavs som fusionsvederlag vid Fusionen. 

Årets resultat kr

Stamaktier

Resultat per aktie

NOT 16 - SÄRSKILDA UPPLYSNINGAR FÖR ALTERNATIVA INVESTERINGSFONDER   

     

Coeli Asset Management AB har för perioden 2019-01-01 - 2019-06-30 utbetalt 10 928 232 SEK i sammanlagt ersättning till bolagets 29 anställda. 

Endast fast ersättning har betalats ut.    

    

Ersättning till särskilt reglerad personal:

Verkställande ledning

Kontrollfunktioner

Risktagare

 

Anställda vars totala ersättning uppgår till, eller överstiger, den totala ersättningen till någon i den verkställande ledningen: 0

 

NOT 17 - UPPLYSNINGAR TILL KASSAFLÖDESANALYS

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Värdejusteringar

Orealiserade valutakursdifferenser

Totalt

Kassaflödet avseende Utdelning P1 avser utbetalning av 2018-års beslutade utdelning, i enlighet med prospekt, från de nu infusionerade 

Private Equity-bolagen.    

   

NOT 18 - VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS SLUT 

  

Efter periodens utgång har Priveq V förvärvat bolaget Pilot Flight Academy (PFA). Herkules III och Norvestor VI har avyttrat portföljbolagen 

Norsk Jernbanedrift och Nomor. Därtill har bolaget investerat 23 msek ytterligare i Storskogen Invest AB. Den 18 oktober 2019 offentliggjorde 

Bolaget även att man ökat sin investering i ett av de nuvarande portföljbolagen, Gladsheim Fastigheter AB, genom teckning av preferensaktier 

i en nyemission till ett värde av cirka 10 MSEK. 

Efter periodens utgång har arbetet med att notera bolaget påbörjats. Noteringsprospektet har skickats in till Finansinspektionen och planen

är att bolaget ska noteras under november 2019.

NOTER (TKR)

2018-12-31

-

-

-

2019-06-30

27 028

10 305

37 333
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NOT 19 - FUSION    

Under året har bolagen Coeli Private Equity 2007 AB Org. nr 5567214-0900, Coeli Private Equity 2008 AB Org. nr 556740-3273, Coeli 

Private Equity 2009 AB Org. nr 556762-6873, Coeli Private Equity 2010 AB Org. nr 556790-3330, Coeli Private Equity 2011 AB Org. nr 

556820-5941, Coeli Private Equity 2012 AB Org. nr 556864-4537, Coeli Private Equity 2013 AB Org. nr 556907-7943, Coeli Private Equity 

2014 AB Org. nr 556942-5936 och Coeli Private Equity 2015 AB Org. nr 556981-3628, fusionerats med Coeli Private Equity AB Org. nr 

559168-1019. Resultat- och balansräkningarna i de fusionerade årsbolagen Coeli Private Equity 2007-2015 AB per fusionsdagen den 31 

maj 2019 framgår nedan:   

Rörelseresultat

Resultat från övriga kortfristiga placeringar

Övriga finansiella kostnader

Balansräkning i sammandrag per 2019-05-31

Finansiella anläggningstillgångar

Övriga kortfristiga placeringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Övriga fodringar

Kassa och bank

Leverantörsskulder

Övrig skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Värdeförändringar på finansiella anläggningstillgångar genomfördes och bokades i Coeli Private Equity AB under kvartal två. 

TABELL ÖVER FUSIONSVEDERLAG FÖR RESPEKTIVE AKTIESLAG I SAMBAND MED FUSIONEN

Årsfond

2007

Stamaktier

Stamaktier Serie II

2008

Stamaktier

Stamaktier Serie II

2009

Stamaktier

Stamaktier Serie II

2010

Stamaktier

Stamaktier Serie II

2011

Stamaktier

Stamaktier Serie II

2012

Stamaktier

Stamaktier Serie II

2013

Stamaktier

Stamaktier Serie II

2014

Stamaktier

Stamaktier Serie II

2015

Stamaktier

Stamaktier Serie II

NOTER (TKR)

PE 2015

-385

348

-

-37

56 456

12 019

1

28

-

-210

-8

PE 2014

-308

258

-

-65

36 304

10 319

-

2 989

-

-10

-8

PE 2013

-64

-

-

-64

101 828

11 521

-

1 118

-1

-950

-25

PE 2012

-57

-

-1

-59

86 520

65 216

2

3 469

-

-470

-20

PE 2011 

-60

-

-

-60

65 635

38 819

1

3 846

-

-1 300

-17

PE 2010

-59

-

-

-59

77 021

18 246

1

2 756

-

-

-17

PE 2009

-60

-

-3

-64

45 173

3 637

14

767

-

379

-25

Fusionsvederlag 

preferensaktie P2

0,9450

0,7460

3,8470

2,8869

2,4527

4,4179

2,3151

2,4163

2,3858

PE 2008

-65

-

-

-65

21 571

4 993

1

3 510

-

-100

-25

PE 2007

-67

-

-

-67

44 582

-

1

3 776

-

-750

-25

Fusionsvederlag  

preferensaktie P1

0,0398

0,2

0,0501

0,2

0,0402

0,2

0,0858

0,2

0,1100

0,2

0,1260

0,2

0,1860

0,2

0,1061

0,2

0,1640

0,2
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Coeli Private Equity Management erhöll ett fusionsvederlag om 900 000 Stamaktier Serie II (0,2 aktier per P1-aktie i gamla strukturen) 

och 454 026 Stamaktier. Tillsammans med det 500 000 Stamaktier Serie II som bolaget innehaft i Coeli Private Equity AB redan innan 

fusionen innehar Coeli Private Equity Management II AB totalt 1 400 000 Stamaktier Serie II och 454 026 Stamaktier efter genomförd fusion.

Styrelsens intygande     

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed i Sverige. 

Årsredovisningen ger en rättvisande bild av bolagets ställning och resultat. Förvaltningsberättelsen för bolaget ger en rättvisande översikt 

över utvecklingen av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget  

står inför. Styrelsen och verkställande direktören vill härmed avge årsredovisningen med tillhörande finansiell ställning för bolaget för 

fastställelse på årsstämman.

    

           

Resultat- och balansräkning kommer att föreläggas på årsstämman 2019-11-14 för fastställelse. 

Stockholm 2019-10-18

   

  

    

    

Johan Winnerblad    Henrik Arfvidsson 

Ordförande   VD     

Mikael Larsson       

Styrelseledamot   

    

    

   

    

Vår revisionsberättelse har avgivits 2019-10-21  

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

    

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 1 januari 2019 till 30 juni 2019.

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 30 juni 2019 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.

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.

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.
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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 1 januari 2019 till 30 juni 2019 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 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.

Uppsala den 21 oktober 2019

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Leonard Daun

Auktoriserad revisor
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FINANSIELL KALENDER

Publicering av ekonomisk information 

Bolagets ekonomiska rapporter kan hämtas på:
https://coeli.se/var-forvaltning/private-equity/coeli-private-equity-ab/ 

Finansiell kalender 2019/2020

Datum Aktivitet

2019-11-14 Årsstämma

2020-02-28 Delårsrapport juli-dec 2019
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   Box 3317, 103 66 Stockholm, Sveavägen 24-26 
Tel: 08-506 223 00, Fax: 08-545 916 41, Org: 559168-1019, www.coelipe.se


