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CNI NORDIC 5 AB (PUBL.)

HELÅRET 2019

• Resultat efter skatt uppgick till 6 464 (15 151) TSEK 

• Resultat per aktie uppgick till 10,52 (24,66) SEK

• Substansvärdet uppgick till 433,05 (424,66) kr/aktie

• Nettokassan uppgick till 43 359 (141 214) TSEK

ANDRA HALVÅRET 2019

• Resultat efter skatt uppgick till -2 440 (15 281) TSEK

• Resultat per aktie uppgick till -3,97 (24,87) SEK

VD HAR ORDET

Under det gånga året har bolaget och dess förvaltningsteam fokuserat på att hitta portföljbolag och att göra investeringar i de 
utvalda bolagen. Utbudet har varit stort och mycket tid har lagts på att utvärdera och analysera dessa portföljbolag. Resultatet 
blev sex nya investeringar i bolagen G-Loot, Billogram, Zimpler, Albacross, Froda och Scrive. Portföljbolagen är verksamma i 
ett brett spektrum av branscher, från spelplattformar till fintech och software. Totalt har Bolaget nu innehav i tio bolag och 
portföljen är därmed är fullinvesterad. Nu följer en period av värdeskapande   då tillväxt i portföljbolagen kan förväntas.

Redan under detta år har vi fått se en del värdeskapande i portföljbolagen vilket har lett till uppskrivningar av tillgångar som 
bidrar till ökat resultat Vi gör ett positivt resultat om 6,5 miljoner kronor och en substansvärdeökning på omkring 2 procent.

Då investeringsperioden är över kommer förvaltningsteamet framöver att fokusera på uppföljning av och arbete med 
portföljbolagen, vars förutsättningar och mognadsgrad skiljer sig åt. Arbetet består bland annat i att bistå bolagens ledningar 
och entreprenörer med råd, support och kontakter och på olika sätt facilitera bolagens tillväxt och finansieringen av denna.

Vi har fått en bra start på investeringsresan i bolaget och vi ska göra vårt bästa för att det fortsätter på den vägen.

Henrik Arfvidsson
Verkställande direktör
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CNI NORDIC 5 AB (PUBL.)

INFORMATION OM VERKSAMHETEN 

CNI Nordic 5 AB är ett investmentbolag noterat på NGM Nordic AIF. 

Bolagets verksamhet består av att med egna medel förvärva och 

förvalta värdepapper, bedriva värdepappershandel samt tillhandahålla 

riskkapital till små- och medelstora företag. Detta  gör bolaget främst 

genom att med det i bolaget investerade kapitalet investera i ett antal 

utvalda onoterade bolag. 

 

Under 2018 genomförde bolaget en emission om 246 MSEK före 

emissionskostnader. Bolaget investerade cirka 100 MSEK fördelat på 

fyra olika bolag och har under 2019 investerat i ytterligare sex bolag 

och har nu investerat cirka 210 MSEK i totalt 10 olika bolag.

Bolaget har ett uppdragsavtal med Coeli Asset Management AB som 

innehar AIFM-tillstånd. Avtalet innebär att Coeli Asset Management 

AB har rätt till en årlig förvaltningsavgift om 0,2 procent (exklusive 

moms) på det i bolaget totalt inbetalda kapitalet. Moderbolaget som 

är Coeli Private Equity Management II AB har rätt till 18 procent av 

överavkastningen efter att P2-aktier fått tillbaka inbetalt kapital. 

 

CNI Nordic 5 AB klassificeras som en så kallad alternativ investeringsfond 

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

regelverk och viss tillsyn från Finansinspektionen. Bland annat innebär 

regelverket att bolaget ska noteras vid en reglerad marknad efter att 

första emissionen avslutats. Ytterligare krav är att det ska finnas ett 

förvaringsinstitut för bolagets investeringar, där bolaget har utsett SEB 

för denna tjänst. Bolaget behöver även ha en AIF-förvaltare (AIFM) för 

att uppfylla kraven, då CNI Nordic 5 AB inte självt har detta tillstånd 

så har bolaget inlett ett samarbete med Coeli Asset Management AB 

som innehar sådant tillstånd. Coeli Asset Management AB har även i 

uppdrag att sköta förvaltningen av bolaget.

VD HAR ORDET
INVESTERINGAR

 

Barnebys Group AB

 

Barnebys Group AB, som är världens ledande webbaserade aggregator 

för konstföremål, antikviteter och design/samlarobjekt. Barnebys listar 

ca. en tredjedel av världens alla auktionshus och konsthandlare och gör 

dessa sökbara för konsumenter. Barnebys grundades 2011 i Stockholm 

av fem partners och har idag tre miljoner månatliga besökare och över 

300 000 registrerade användare på nio marknader. Barnebys omsätter 

cirka 50 miljoner kronor på en global marknad som omsätter cirka 300 

miljarder euro. Med genomförda förvärv står man nu inför en period av 

kraftig tillväxt. Innehavet motsvarar 12,2 procent av fondens tillgångar.

 

Meds Apotek AB

 

Meds Apotek AB är ett relativt nyetablerat online-apotek i Sverige. 

Bolaget grundades 2017 av tre partners och man har redan erhållit 

tillstånd av Läkemedelsverket. Meds har tusentals produkter inom 

såväl receptbelagda läkemedel som OTC (“over-the-counter”), till 

exempel hudvård, vitaminer och tillskott, smärtstillande och läkemedel 

för husdjur. I konkurrens med marknadsledarna har man ambitionen 

att vara “mobile first”, ha snabbast leveranser, attraktiva priser och ett 

brett sortiment. Apoteksprodukter bedöms vara ideala för e-handel i 

och med att de ofta har lång hållbarhet, tar lite plats (små paket), ger 

upphov till få returer samt har återkommande kunder (till exempel  

receptbelagda läkemedel). Meds befinner sig i ett relativt tidigt 

utvecklingsskede med en aggressiv tillväxtprognos under kommande 

år. Investeringen utgör cirka 11,4 procent av fonden.

 

Dirac Research AB

 

Dirac Research AB är ett världsledande teknikbolag inom digital 

ljudoptimering. Baserat på patenterade algoritmer för så kallad audio

pre-compilation utvecklar och säljer Dirac mjukvara och tjänster som

optimerar olika typer av högtalarsystem, i till exempel mobiltelefoner,

bilar, hemmabiosystem och AR/VR. Genom olika typer av filter kan 

Diracs algoritmer optimera ett ljudsystem så att ljudsignalen uppfattas

som renare och tydligare och producera effekter som surroundljud 

eller livekänsla. Bolaget grundades 2001 som en spin-off från Uppsala 

universitet och har idag ca 100 anställda (varav 8 PhD) i Sverige, Kina, 

Japan, Korea, USA och Tyskland. Innehavet motsvarar 21,6 procent 

av fonden.

 

Original Brands AB (KidsBrandStore - KBS)

 

KBS är Nordens största webbutik med märkeskläder för ungdomar. 

Produktportföljen inkluderar premiumvarumärken som Gant, Lyle & 

Scott, Polo Ralph Lauren, Adidas och Nike, som för närvarande säljs i 

Sverige och Norden samt genom sex fysiska butiker. Bolagets målgrupp 

är ungdomar i åldrarna 8-16 år, som är ett relativt underutvecklat 

kundsegment med ingen direkt europeisk konkurrent. KBS grundades 

2010 i Västerås och har idag cirka 30 anställda. Positionen utgör cirka 

19,9 procent av fonden.
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Investeringar

Bolaget har under 2019 investerat 13,6 MSEK i Gumbler G-loot, 15 MSEK

i Billogram, 10 MSEK i Albacross, 15,1 MSEK i Zimpler, 15,3 MSEK i Froda

och 5,8 MSEK i Scrive. Därtill har Bolaget lånat ut 10 MSEK till Froda och

3,7 MSEK till KidsBrandStore och investerat i en konvertibel i Barnebys

om 3 MSEK. Sedan tidigare har bolaget investerat 20 MSEK i Barnebys, 

34 MSEK i Dirac, 10 MSEK i Meds och 37 MSEK i KidsBrandStore.

Nettokassa

Bolagets nettokassa består av banktillgodohavande samt placering i 

räntebärande tillgångar. Vid periodens utgång uppgick nettokassan 

till 43 359 (141 214) TSEK.

CNI NORDIC 5 AB (PUBL), ORG NR 559145-1801

Gumbler G-loot

E-sportsbolaget Gumbler, kanske mer känt som G:Loot, som är Europas 

största e-sportsplattform. G:Loot möjliggör för hängivna gamers

(e-sportare) att spela och tävla om riktiga pengar inom PC- och

mobilspel. G:Loot siktar på att lansera en handfull nya e-sportligor

med intäktsströmmar som inkluderar sponsorskap, reklamintäkter,

broadcastingrättigheter samt olika abonnemangstjänster. G:Loot har

även utvecklat den proprietära mjukvaran Game-Eye, som möjliggör för 

G:Loot och andra aktörer att koppla upp sig mot större spel som saknar 

relevanta APIer. Bolaget har nu en aggressiv tillväxtplan för att skala

upp verksamheten på en e-sportmarknad som beräknas omsätta cirka 

SEK 8 miljarder i år. Bolaget har under de senaste åren rest cirka 325

miljoner kronor i tillväxtkapital för att ta sig an uppgiften. Positionen

utgör knappt 6,4 procent av fonden.

Albacross

Albacross är ett SaaS-baserat mjukvarubolag som är specialiserade 

på att genom lead generation hjälpa företag nå nya kunder. Bolaget 

grundades år 2013 och har idag cirka 30 anställda i Sverige och Polen. 

Investeringen utgör cirka 4,4 procent av fonden.

Billogram

Stockholmsbaserade Billogram AB är ett SaaS-baserat fintechbolag 

specialiserat på digital fakturahantering. Bolaget drivs av en tydlig 

målsättning att drastiskt förbättra hanteringen av och kundupplevelsen 

kring återkommande fakturor, det vill säga typiskt sett fakturaflödet 

för B2C-abonnemang inom till exempel telekomoperatörsindustrin 

och elbolagsbranschen. Bolaget har tagit fram ett one-stop-shop-

koncept för hela faktureringsprocessen; fakturadistribution, effektiv 

kundkommunikation, enkla betalningsalternativ (bland annat den 

egenutvecklade lösningen Billopay), hantering av kundfordringar samt 

inkasso. Investeringen genomfördes som en kombination av förvärv av 

befintliga aktier (45%) och teckning i en nyemission (55%). Positionen 

utgör drygt 7,7 procent av fonden.

Zimpler

Zimpler är ett Göteborgsbaserat fintechbolag som till övervägande 

del tillhandahåller smidiga betalnings- och transaktionslösningar för 

reglerade operatörer av onlinespel. Bolaget genererar en samlad plats 

för samtliga betalningar med enkel åtkomst från till exempel en mobil 

enhet. Bolaget står under tillsyn av finansinspektionen. Investeringen 

utgör cirka 6,7 procent av fonden.

DELÅRSRAPPORT

Monetise Capital AB/Froda 

Froda är ett snabbväxande, Stockholmsbaserat, entreprenörsdrivet 

bolag som tillhandahåller krediter till små och medelstora företag, 

företrädesvis i Norden. Investeringen utgör drygt 7 procent av fonden.

RESULTAT OCH STÄLLNING

Resultat, helåret 2019

Rörelseresultatet uppgick till 5 334 (15 230) TSEK under perioden. Av 

bolagets kostnader utgör förvaltningsavgifterna -5 407 (-2 926) TSEK. 

Orealiserat resultat från finansiella placeringar uppgick till 13 125  

(19 567) TSEK, varav 12 254 (19 646) TSEK avser värdeförändringar 

på finansiella anläggningstillgångar och 871 (-79) TSEK resultat 

från kortfristiga placeringar.

Resultat, andra halvåret 2019

Rörelseresultatet uppgick till - 2 809 (15 360) TSEK under halvåret. Av 

bolagets kostnader utgör förvaltningsavgifterna -3 823 (-2 902) TSEK. 

Resultat från finansiella placeringar uppgick till 13 125 (19 567) TSEK, 

varav 12 254 (19 646) TSEK avser värdeförändringar på finansiella 

anläggningstillgångar och 871 (-79) TSEK resultat från kortfristiga 

placeringar.

Finansiering

Finansiering sker med eget kapital. Eget kapital uppgick vid periodens 

utgång till 266 589 (261 238) TSEK. 

Scrive AB

Scrive grundades 2010 och är marknadsledande inom elektroniska 

signeringslösningar och säker identifiering. Genom sin e-lösning 

har man effektiviserat och automatiserat arbetsflödet för digitala 

signeringar. Investeringen utgör cirka 2,6 procent av fondens portfölj.
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DELÅRSRAPPORT

ÄGARFÖRHÅLLANDEN 

Bolagets huvudägare Coeli Private Equity II AB, Jesper Almkvist, Erik 

Ejerhed och Kim Johnsson innehar samtliga 500 000 preferensaktier P1.

AKTIEN

CNI Nordic 5 AB listades på Nordic Growth Market AIF (NGM-börsen) 

med första handelsdag 22 augusti 2018. Aktierna handlas under 

kortnamnet CNI5 PREF P2. Antalet utestående aktier i bolaget vid årets 

slut uppgick till 614 452 stycken. Vid utgången av året var aktiekursen 

för CNI Nordic 5 AB 438 kr per aktie.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER 

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer beskrivs i årsredovisningen 

2018. Sedan dess har det därutöver inte tillkommit några andra 

väsentliga risker.

FRAMTIDSUTSIKTER

Tillgången på portföljbolag förväntas vara fortsatt stabil och de 

makroekonomiska utsikterna i Sverige ser ut att ha en positiv trend och 

låg volatilitet. De närmsta åren kommer bolagen som bolaget investerat 

i att fokusera på att öka sin omsättning och förbättra sin lönsamhet. 

Vissa investeringar kan föranleda negativ värdeutveckling i bolaget 

i det korta tidsperspektivet för att sedan stabiliseras och bli positiv.

ORGANISATION

Verkställande direktör är Henrik Arfvidsson. Styrelsen består av 

styrelseordförande Johan Winnerblad och styrelseledamöterna Erik 

Ejerhed och Lukas Lindkvist.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Inga väsentliga händelser efter periodens utgång.

DELÅRSRAPPORT

CNI NORDIC 5 AB (PUBL), ORG NR 559145-1801
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Rörelsens intäkter

Värdeförändring på finansiella anläggningstillgångar

Summa rörelsens intäkter

Rörelsens kostnader

Förvaltningsavgift

Personalkostnader

Övriga externa kostnader

Summa rörelsens kostnader

RÖRELSERESULTAT

Resultat från finansiella investeringar

Övriga ränteintäkter och liknande intäkter

Resultat från övriga kortfristiga placeringar

Summa resultat från finansiella investeringar

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

Skatt

PERIODENS RESULTAT

RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Periodens resultat

Övrigt totalresultat

Poster som inte ska återföras till resultaträkningen

Poster som senare kan återföras till resultaträkningen

Periodens totalresultat

Resultat per aktie före utspädning

Resultat per aktie efter utspädning

Då bolaget saknar stamaktier beräknas resultat per aktie på antal P2 aktier.

2018-01-15

2018-12-31

19 646

19 646

-2 926

-23

-1 468

-4 416

15 230

-

-79

-79

15 151

-

15 151

15 151

-

-

-

15 151

24,657

24,657

2018-07-01

2018-12-31

19 646

19 646

-2 902

-23

-1 361

-4 286

15 360

-

-79

-79

15 281

-

15 281

15 281

-

-

-

15 281

24,869

24,869

RESULTATRÄKNING (TSEK) BALANSRÄKNING (TSEK)

2019-01-01

2019-12-31

12 254

12 254

-5 407

-46

-1 467

-6 920

5 334

259

871

1 130

6 464

-

6 464

6 464

-

-

-

6 464

10,519

10,519

2019-07-01

2019-12-31

1 999

1 999

-3 823

-46

-939

-4 808

-2 809

259

111

370

-2 440

-

-2 440

-2 440

-

-

-

-2 440

-3,970

-3,970

(not 2)

(not 3)

(not 4)
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RESULTATRÄKNING (TSEK)

TILLGÅNGAR    

Anläggningstillgångar  

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav

Summa finansiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar  

  

Omsättningstillgångar  

Kortfristiga fordringar

Andra kortfristiga fordringar

Övriga fodringar

Upplupna ränteintäkter

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

Balanserat resultat

Periodens resultat

Summa fritt eget kapital

Summa eget kapital  

Skulder

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

Övriga skulder

Summa skulder

  

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  

BALANSRÄKNING (TSEK)

2018-12-31

120 024

120 024

120 024

-

-

-

-

99 923

99 923

41 961

141 884

261 908

1 114

1 114

244 973

-

15 151

260 124

261 238

23

647

670

261 908

2019-12-31

225 055

225 055

225 055

13 738

-

259

13 998

-

-

29 621

43 618

268 673

1 114

1 114

243 860

15 151

6 464

265 474

266 589

42

2 043

2 085

268 673

(not 2)

(not 3)

(not 4)

(not 5)
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Eget kapital vid bolagets bildande 2018-01-15

Totalresultat

Periodens totalresultat och övrigt totalresultat

Summa totalresultat

Transaktioner med aktieägare

Emissionskostnader

Nyemission (P1 aktier)

Nyemission (P2 aktier)

Utgående eget kapital 2018-12-31

Ingående eget kapital 2019-01-01

Totalresultat

Periodens totalresultat och övrigt totalresultat

Summa totalresultat

Transaktioner med aktieägare

Emissionskostnader

Omföring föregående års resultat

Utgående eget kapital 2019-12-31

RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR 

I EGET KAPITAL (TSEK)

Aktiekapital

50

450

614

1 114

1 114

1 114

Överkursfond

-

-194

245 167

245 167

244 973

-1 113

243 860

Balanserat

resultat

-

-

-

15 151

15 151

Periodens

resultat

-

15 151

15 151

15 151

15 151

6 464

6 464

-15 151

6 464

Summa

eget kapital

50

15 151

15 151

-194

450

245 781

261 238

261 238

6 464

6 464

-1 113

-

266 589

KASSAFLÖDESANALYS (TSEK)

Den löpande verksamheten

Periodens resultat före skatt

Justeringar för poster som inte påverkar kassaflödet *

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital

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

Minskning(-)/ökning(+) leverantörsskulder

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

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Investeringar i portföljbolag

Investering i övriga kortfristiga placeringar

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten

Nyemission

Emissionskostnader

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Periodens kassaflöde

Likvida medel vid periodens början

Likvida medel vid periodens slut

* Poster som inte påverkar kassaflödet består av värdeförändringar på värdepappersinnehav

2018-01-15

2018-12-31

15 151

-19 646

-

23

647

-3 825

-100 378

-99 923

-200 301

246 281

-194

246 087

41 961

-

41 961

2018-07-01

2018-12-31

15 281

-19 646

-

23

522

-3 820

-100 378

-99 923

-200 301

235 111

-194

234 917

30 797

11 165

41 961

NOTER (TSEK)

2019-01-01

2019-12-31

6 464

-12 254

-13 998

18

1 396

-18 373

-92 777

99 923

7 145

-

-1 113

-1 113

-12 341

41 961

29 621

2019-07-01

2019-12-31

-2 440

-1 999

-13 987

2

1 396

-17 027

-40 708

70 667

29 960

-

-

-

12 933

16 688

29 621
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RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR 

I EGET KAPITAL (TSEK)

KASSAFLÖDESANALYS (TSEK)

NOTER (TSEK)

Not 1 - Redovisningsprinciper

Bolaget har upprättat sina finansiella rapporter i enlighet med, årsredovisningslagen (1995:1554) och 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. 

Tillgångar i form av direkta investeringar i portföljbolag värderas löpande till verkligt värde med värdeförändringar redovisade 

över resultaträkningen. Redovisningsprinciperna som tillämpas i denna rapport beskrivs i årsredovisningen för 2018 under noter 

till de finansiella rapporterna. 

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 IFRS. Definitionerna av i 

delårsrapporten använda nyckeltal är sammanställda nedan. 

Definitioner

Nettokassa Likvida medel, kortfristiga placeringar, finansiella placeringar och räntebärande kort- och långfristiga fordringar

med avdrag för räntebärande kort- och långfristiga skulder.  

Resultat per aktie Bolagets resultat dividerat med antalet utestående P2 aktier. Bolaget har inga stamaktier.  

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

Denna delårsrapport innefattar sidorna 3 - 11. 

Not 2 - Andra långfristiga värdepappersinnehav

Ingående anskaffningsvärde 

Periodens investeringar

Utgående anskaffningsvärde

Ingående värdeförändringar

Periodens värdeförändringar

Utgående värdeförändringar

Utgående bokfört värde

Bokfört värde per portföljbolag

Barnebys Group AB

Dirac Research AB

Meds Apotek AB

Original Brands Sweden AB (KidsBrandStore) 

G-loot Global Esports AB (Gumbler)

Billogram AB

Albacross Nordic AB

Zimpler AB

Monetise Capital AB (Froda)

Scrive AB

Konvertibel Barnebys Group AB

Totalt

2018-12-31

-

100 378

100 378

-

19 646

19 646

120 024

24 462

48 706

10 000

36 857

-

-

-

-

-

-

-

120 024

2019-12-31

100 378

92 777

193 155

19 646

12 254

31 900

225 055

24 462

48 706

25 759

44 862

14 424

17 250

10 000

15 070

15 699

5 824

3 000

225 055
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NOTER (TSEK)

Not 3 - Övriga kortfristiga fordringar

Motpart

Kortfristiga fordringar på Monetise Capital AB (Froda) 

Kortfristiga fordringar på Original Brands Sweden AB (KidsBrandStore)

Not 4 - Övriga kortfristiga placeringar 

Ingående anskaffningsvärde 

Årets investeringar

Årets avyttringar

Utgående anskaffningsvärde

Ingående orealiserad värdeförändring

Periodens orealiserade värdeförändring

Utgående orealiserad värdeförändring

Utgående bokfört värde

Bokfört värde per fond

Coeli Likviditetsstrategi

Not 5 - 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 Management AB:s fonder.

Se vidare information om förvaltningsavtalet i avsnittet “Resultat och ställning” på sidan 4.

Skuld till Coeli Private Equity Management AB

Skuld till Coeli Private Equity Management II AB

Summa skulder till närstående koncernbolag

Not 6 - Eget kapital

Antal aktier Kvotvärde

P1 500 000 1

P2 614 452 1

Aktiekapital 1 114 452

Preferensaktier 1 (P1): 10 röster per P1-aktie. 

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

som betalts för P2-aktier uppräknat med 5 procent per år från inbetalningen av likvid för P2-aktie till dess att

bolaget försätts i likvidation med avdrag för vad som eventuellt har utdelats till P2-aktier fram till likvidationen. 

Avkastning därutöver fördelas med 82 procent till P2-aktieägare och 18 procent till P1-aktieägare.

Utgående substansvärde 19-12-31   433,05 kr  *

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

2018-12-31

-

-

-

2018-12-31

-

100 002

-

100 002

-

-79

-79

99 923

99 923

99 923

2018-12-31

-443

-194

-637

2019-12-31

10 000

3 738

13 738

2019-12-31

100 002

-

-100 002

-

-79

79

-

-

-

-

2019-12-31

-443

-203

-645
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NOTER (TSEK)

Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att 

bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och 

osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför.       

      

     

      

Stockholm 2020-02-28

Johan Winnerblad                        Henrik Arfvidsson

Ordförande                        VD

Erik Ejerhed                       Lukas Lindkvist 

Styrelseledamot                       Styrelseledamot

NOTER (TSEK)
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Publicering av ekonomisk information
Bolagets ekonomiska rapporter kan hämtas på https://coeli.se/vara-fonder/private-equity-fonder/cni-nordic-5/

Finansiell kalender 2020

Datum Aktivitet

2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019

Vecka 14 Årsredovisning 2019

2020-04-23 Årsstämma

2020-08-31 Delårsrapport jan-juni 2020
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