
Styrelsens för Coeli Private Equity AB (publ) yttrande enligt 19 kap 22 § 

aktiebolagslagen (2005:551) 

Styrelsen i Coeli Private Equity AB (publ), 559168-1019, anför följande såsom 

redogörelse enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen i anledning av förslag till bemyndigande 

för styrelsen att fatta beslut om förvärv av bolagets egna stamaktier enligt punkt 14 i 

förslaget till dagordning vid årsstämma torsdagen den 14 november 2019. 

 

Förslag till förvärv av egna aktier 

Styrelsen har föreslagit att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller 
flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma besluta om förvärv av egna aktier.  
 

Verksamhetens art, omfattning och risker 

Verksamhetens art och omfattning framgår av bolagsordningen och den avgivna årsredo-
visningen för räkenskapsåret 2019-01-01 – 2019-06-30. Av årsredovisningen framgår 
även väsentliga händelser som inträffat efter räkenskapsårets utgång samt vilka principer 
som tillämpats för värdering av tillgångar, avsättningar och skulder. 

Coeli Private Equity AB (publ) har ett eget kapital om 845 614 kronor. Årets resultat 

uppgick till 59 040 kronor. Bolaget har en soliditet på 99 %. 

Den verksamheten som bedrivs i bolaget medför inte risker utöver vad som i allmänhet är 

förenade med bedrivande av näringsverksamhet av denna art eller bedrivande av närings-

verksamhet i allmänhet. 

 

Förslagets försvarlighet 

Bolagets ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att bolaget kan 

fortsätta sin verksamhet samt att bolaget kan förväntas fullgöra sina förpliktelser på kort 

och lång sikt. Styrelsen finner även att full täckning finns för bolagets bundna egna kapital 

efter de föreslagna förvärven. 

Med hänsyn till ovanstående samt vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är det 

styrelsens bedömning att förslaget om förvärv av egna aktier enligt punkten 14 är 

motiverat och försvarligt. 

De föreslagna förvärven framstår vidare som försvarligt även med hänsyn till de krav som 

verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, 

samt med beaktande av bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

_________________________________ 

 

Stockholm i oktober 2019 
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