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SAMMANFATTNING

FINANSIELL INFORMATION

Helåret 2019, koncernen

Räkenskapsåret 2019, koncernen

•

Marknadsvärdet på fastigheten uppgick till 14,2 MSEK.

•

Marknadsvärdet på fastigheten uppgick till 14,2 MSEK.

•

Hyresintäkterna uppgick till 127 TSEK.

•

Hyresintäkterna uppgick till 127 TSEK.

•

Rörelseresultatet uppgick till -1 892 TSEK.

•

Rörelseresultatet uppgick till -1 892 TSEK.

•

Nettoandelsvärde, NAV, per P2 aktie uppgick till 247,40 kr.

•

Resultat efter skatt uppgick till -1 344 TSEK.

•

Resultat per aktie uppgick till -1,47 SEK.

Andra halvåret 2019, koncernen

•

Nettoandelsvärde, NAV, per P2 aktie uppgick till 247,40 kr.

•

Hyresintäkterna uppgick till 127 TSEK.

•

Under andra halvåret avslutades den andra av tre emissioner

•

Rörelseresultatet uppgick till -1 371 TSEK.

som inbringade 62,6 MSEK. Den tredje emissionen är
pågående och avslutas 2020-02-21. Per balansdagen har 61,2
MSEK tecknats i Emission 3.

Med “Bolaget” eller “Fastighet II” avses Coeli Fastighet II AB (publ)
med organisationsnummer 559173-7548

Andra halvåret 2019, koncernen
Avrundningsdifferenser kan göra att tabeller inte summerar.
ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

•

Hyresintäkterna uppgick till 127 TSEK.

•

Rörelseresultatet uppgick till -1 371 TSEK.

•

Resultat per aktie uppgick till -0,98 SEK.

Coeli Fastighet II AB är ett investmentbolag. Bolagets verksamhet
består i att direkt eller indirekt äga, förvärva, försälja och förvalta

Räkenskapsåret 2019, moderbolaget

fastigheter.

•

Resultat efter skatt uppgick till -1 315 TSEK, varav -51 TSEK
avser nedskrivningar av aktier i dotterbolag.

Bolaget har under andra halvåret 2019 avslutat emission två med
ett utfall om 248 300 aktier, motsvarande 62,6 miljoner kronor.

Andra halvåret 2019, moderbolaget

Den tredje emissionen startade den 30 september 2019, med sista

•

Resultat efter skatt uppgick till -870 TSEK, varav -51 TSEK
avser nedskrivningar av aktier i dotterbolag.

teckningsdag 21 februari 2020.
Fastighet II AB klassificeras som en s k alternativ investeringsfond

NETTOKASSA

(AIF) utifrån AIFM direktivet. Detta innebär tillkommande regelverk

Vid periodens utgång uppgick koncernens nettokassa till 153 341

och viss tillsyn från Finansinspektionen. Bland annat innebär

TSEK. Vid periodens utgång uppgick moderbolagets nettokassa

regelverket att bolaget ska noteras vid en reglerad marknad efter

till 167 586 TSEK.

att första emissionen avslutats. Ytterligare krav är att det ska
finnas ett förvaringsinstitut för bolagets investeringar, där bolaget

BELÅNING OCH SÄKERHETER

har utsett Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) för denna tjänst.

Fastighetsförvärvet har finansierats helt genom eget kapital.

Bolaget behöver även ha en AIF-förvaltare (AIFM) för att uppfylla
kraven, vilket innehas av Coeli Asset Management AB som sköter

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

förvaltningen av bolaget. Bolaget har ett uppdragsavtal med Coeli

Bolagets andra teckningsemission avslutades den 12 juli 2019.

Asset Management AB som innehar AIFM-tillstånd. Avtalet innebär

Utfallet av emissionen blev en nyteckning om 248 300 aktier

att Coeli Asset Management har rätt till en årlig förvaltningsavgift

motsvarande 62,6 miljoner kronor.

om 0,8 procent (exklusive moms) på det totala fastighetsvärdet.
Moderbolaget har också rätt till 30 procent av överavkastningen

Den 15 november förvärvade bolaget sin första fastighet.

efter P2-aktier fått tillbaka inbetalt kapital uppräknat med 5 procent

Fastigheten Söderby 1:816 ligger i Haninge och har en uthyrningsbar

årligen med justering för eventuella utdelningar.

area om 906 kvadratmeter.

Den 31 dec 2019 ägde Bolaget, genom helägda dotterbolag, en

Den 30 september 2019 startade bolagets tredje emission. Per

fastighet i Haninge med en total area om ca 906 kvm, Bolaget

den 31 december 2019 har 240 022 aktier tecknats, motsvarande

kommer under innehavsperioden förädla fastigheten genom att

61,2 miljoner kronor. Sista teckningsdag i emissionen är den 21

fokusera på ökad lönsamhet samt undersöka möjligheterna att

februari 2020.

tillskapa byggrätter för bostadsändamål.
Styrelsen för Bolaget har under året utsett Henrik Arfvidsson till
ny verkställande direktör.

ÄGARFÖRHÅLLANDEN
Bolagets moderbolag är Coeli Private Equity Management II AB.
Moderbolaget har 85 procent av rösterna och 35 procent av antalet
aktier.
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COELI FASTIGHET II AB

DELÅRSRAPPORT
COELI FASTIGHET I AB (PUBL), ORG NR 559086-4392

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Organisation

Bolaget avser att göra olika investeringar i olika fastigheter,

Verkställande direktör är Henrik Arfvidsson. Styrelsen består av

fastighetsbolag eller fastighetsprojekt. Den potentiella

styrelseordförande Helena Liljedahl och styrelseledamöterna Mikael

värdeökningen för sådana investeringar är ofta stor men innebär

Larsson och Jan Nordström.

samtidigt en risk, varför det inte finns någon garanti för ekonomisk
Väsentliga händelser efter periodens slut

framgång.

Sedan den 31 dec 2019 har följande väsentliga händelser för Bolaget
Framtidsutsikter

inträffat:

Marknaden för kommersiella fastigheter har varit fortsatt

Den 21 februari avslutades den tredje emissionen i bolaget. 905 680

stark under 2019 då marknaden inte räknar med några större

preferensaktier P2 tecknades vilket kommer att inbringa cirka 230

räntehöjningar under de kommande åren. Detta har reflekterats i

miljoner SEK innan avdrag för emissionskostnader. Per dagen för

transaktionsvolymen på marknaden som under 2019 nådde en ny

denna rapport är emissionen ännu inte registrerad hos Bolagsverket.

toppnivå på en bit över 200 miljarder SEK. Transaktionsintensiteten
och likviditeten i marknaden var fortsatt god under 2019, där ca 50%
av affärerna (i förhållande till värde) gjordes i Stockholmsregionen,
Coeli Real Estate ser att trenden kommer att hålla i sig under 2020.
Även bostadsmarknaden har återhämtat sig med en ganska stark
prisuppgång under hösten 2019. Detta är positivt för Coelis
investeringsstrategi som riktar in sig på fastigheter som i framtiden
kommer att omvandlas till bostäder.
Många av bostadsutvecklarna har under de senaste åren haft
problem med likviditeten och således i stort försvunnit som
konkurrenter i Coelis segment. Vi trodde inför 2019 att detta
skulle återspeglas i marknaden genom en viss prisnedgång i vårt
segment. Denna förhoppning har dock inte infriat sig eftersom
kapital från kapitalstarka aktörer och institutioner fortsätter att
flöda in i marknaden, i kombination med låga räntor under lång tid
har priserna varit stabila.
Coeli Fastigheter har sedan starten 2017 etablerat en allt starkare
position i marknaden, något vi under året har märkt i ett ökat
gehör för kapitalanskaffningen till vår andra fond samt ett stort
antal ökande affärsmöjligheter. Sammantaget gör det att vi har en
positiv syn på vår position i marknaden framåt och hoppas kunna
kommunicera ett stort antal nya förvärv under 2020.
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VD HAR ORDET
COELI FASTIGHET I AB (PUBL), ORG NR 559086-4392

Coeli Fastighet II AB startades i oktober 2018 och har sedan dess genomfört två emissioner under 2019. De två första emissionerna resulterade
i att 674 220 aktier tecknades, vilket inbringade ca 169 miljoner SEK till bolaget. I slutet av februari 2020 avslutar vi den tredje emissionen.
Hittills har ett hundratal möjliga fastighetsinvesteringar utvärderats vilket har resulterat i ett fastighetsförvärv. Vi har för närvarande en
väldigt stark pipeline med nya potentiella förvärv och hoppas kunna kommunicera ett stort antal nya förvärv under 2020.
Bolaget förvärvar främst fastigheter med befintlig hyresgäster. Fastigheterna ligger också i områden där Coeli har identifierat en potential
att dels arbeta med befintliga hyresintäkter samt vara med i områdets utveckling tillsammans med kommunen. Fastigheterna som vi hittills
har köpt ligger i Stockholms förorter eller i övriga Mälardalen, hittills har vi investerat i Haninge.
Utvärdering av nya investeringsmöjligheter sker löpande och totalt kommer 10-15 investeringar göras i bolaget.

Stockholm den 28 februari 2020

Henrik Arfvidsson
Verkställande direktör
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NYCKELTAL (TSEK)
2019-12-31
FASTIGHETSRELATERADE
Driftnetto
Uthyrningsbar area kvm
Snitthyra, kr/kvm
Antal fastigheter
Direktavkastning
Marknadsvärde fastighetsbestånd

KONCERNEN
121
906
1 104
1
0,9%
14 188

Finansiella
Omsättning
Balansomslutning
Soliditet
Nettokassa

132
229 581
99%
153 341

Aktierelaterade
P1 aktier
P2 aktier vid periodens utgång
Aktiekurs vid periodens utgång, kr
NAV
Resultat per aktie

500 000
914 242
250
247,40
-1,47

FÖRVÄRV OCH INVESTERINGAR
Fastighet
Söderby 1:816

Kommun
Stockholm
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UTHYRNINGSBAR
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COELI FASTIGHET II AB

DEFINITIONER

Användande av nyckeltal ej definierade i IFRS.

Genomsnittlig ränta

Bolaget tillämpar bolaget ESMAs (European Securities and

Fastighetslånens genomsnittliga ränta per bokslutsdagen.

Markets Authority– Den Europeiska värdepappers- och
marknadsmyndigheten) riktlinjer för alternativa nyckeltal,

Soliditet

Alternative Performance Measures). Ett alternativt nyckeltal är

Eget kapital dividerat med balansomslutningen.

ett finansiellt mått över historisk eller framtida resultatutveckling,
finansiell ställning eller kassaflöde som inte är definierat eller

P1 aktier

specificerat i IFRS. Definitionerna av i delårsrapporten använda

Preferensaktier 1 avser de aktier som Bolagets huvudägare Coeli

nyckeltal är sammanställda nedan.

Private Equity Management II AB innehar i Bolaget.
P2 aktier

Driftnetto

Preferensaktier 2 avser de aktier som är upptagna till handel och

Hyresintäkter minus drift- och underhållskostnader och

som emitteras till allmänheten enligt prospektets erbjudande.

fastighetsskatt. Driftnetto mäter fastigheternas överskott från
fastighetsverksamheten, och är ett nyckeltal som används för intern

Resultat per aktie

lönsamhetsuppföljning.

Bolagets resultat dividerat med antalet utestående P2 aktier.

Direktavkastning

Nettoandelsvärde (NAV)

Koncernens driftnetto dividerat med marknadsvärdet på

Nettoandelsvärdet är det egna kapitalet med avdrag för P1-aktier

fastigheterna i koncernen.

dividerat med antalet P2-aktier.

Belåningsgrad

Nettokassa

Räntebärande skulder inklusive avdrag för aktiverade lånekostnader

Likvida medel, kortfristiga placeringar och räntebärande kort- och

i relation till fastigheternas bokförda värde. Ger indikation på om

långfristiga fordringar med avdrag för räntebärande kort- och

fonden har en belåningsgrad som överensstämmer med prospektets

långfristiga skulder.

riktlinjer.
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RESULTATRÄKNING, KONCERNEN (TSEK)

2019-07-01

2018-10-02

2019-12-31

2019-12-31

127

127

Rörelsens intäkter
Hyresintäkter
Övriga intäkter
Summa rörelsens intäkter

5

5

132

132

Rörelsens kostnader
Förvaltningsavgifter
Övriga externa kostnader
Värdeförändring fastighet
Summa rörelsens kostnader
RÖRELSERESULTAT

-37

-250

-1 358

-1 666

-108

-108

-1 503

-2 024

-1 371

-1 892

312

393

Finansnetto
Orealiserad värdeförändring på kortfristiga placeringar

(not 2)

Resultat försäljning kortfristiga placeringar

6

6

Räntekostnader

-

-5

Övriga finansiella kostnader

-158

-158

Summa finansnetto

160

236

-1 211

-1 656

RESULTAT FÖRE SKATT
Skatt
Skatt på periodens resultat
Uppskjuten skatt
Summa skatt
PERIODENS RESULTAT
ÖVRIGT TOTALRESULTAT
SUMMA TOTALRESULTAT HÄNFÖRLIGT TILL MODERBOLAGETS AKTIEÄGARE
RESULTAT PER P2-AKTIE FÖRE OCH EFTER UTSPÄDNING, KR

6

6

306

306

312

312

-899

-1 344

-

-

-899

-1 344

-0,98

-1,47

RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT
-899

-1 344

Övrigt totalresultat

-

-

Poster som inte ska återföras till resultaträkningen

-

-

Poster som senare kan återföras till resultaträkningen

-

-

-899

-1 344

-0,98

-1,47

Periodens resultat

Periodens totalresultat
Resultat per P-2 aktie före och efter utspädning
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BALANSRÄKNING, KONCERNEN (TSEK)
				

2019-12-31

Tecknat men ej inbetalt kapital			

61 206

TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar
Förvaltningsfastigheter

(not 3)

14 188

Summa materiella anläggningstillgångar

14 188

Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjutna skattefordringar

334

Summa finansiella anläggningstillgångar

334

Summa anläggningstillgångar		

14 522

		
Omsättningstillgångar		
Kundfordringar

80

Övriga fordringar

392

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

40

Övriga kortfristiga placeringar

148 395

Kassa och bank		

4 946

Summa omsättningstillgångar		

153 853

SUMMA TILLGÅNGAR		

229 581

		
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital

(not 5)

Aktiekapital

1 174

Ej registrerat aktiekapital

240

Övrigt tillskjutet kapital

226 612

Periodens resultat

-1 344

Summa eget kapital		

226 682

Skulder
Avsättningar
Uppskjutna skatteskulder

121

Summa avsättningar		

121

		
Kortfristiga skulder		
Leverantörskulder

1 781

Skulder till koncernföretag

35

Upplupna skulder och förutbetalda intäkter

962

Summa kortfristiga skulder

2 778

Summa skulder		

2 899

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		

229 581
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RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I
EGET KAPITAL, KONCERNEN (TSEK)
				
Ej registrerat Övrigt tillskjutet
Aktiekapital P1 Aktiekapital P2

Periodens Summa eget

aktiekapital P2

kapital

resultat

-

-

-

-

Totalresultat 2 okt 2018 - 31 dec 2019

-1 344

-1 344

Summa totalresultat

-1 344

-1 344

Ingående eget kapital 2018-10-02

-

-

kapital

Transaktioner med aktieägare
Registrering aktiekapital P1

50

50

Nyemission

450

674

240

229 343

500

674

240

226 612

Emissionskostnader

230 707
-2 731

-2 731

Utgående eget kapital 2019-12-31

-1 344

226 682

Aktiekapitalet i bolaget uppgick per 31 december 2019 till 1 414 242 kr, fördelat enligt följande:

Preferensaktier 1 (P1)
Preferensaktier 2 (P2)

Antal aktier

Kvotvärde

500 000 st

1 kr

914 242 st

1 kr

Av de 914 242 P2-aktierna var 240 022 aktier ej registrerade per 2019-12-31. Aktierna registreras i mars 2020.
Preferensaktier 1 (P1): Varje preferensaktie är berättigad till 10 röster.

						

							
Preferensaktier 2 (P2): Innehavare av preferensaktier P2 ska genom utdelning eller när bolaget likvideras, med företräde framför innehavare av
preferensaktier P1, ha rätt till ett belopp motsvarande vad som totalt har betalats för preferensaktier P2, uppräknat med fem (5) procent per år från
den 1 januari 2019 till dess att full återbetalning skett av Preferensbelopp P2 genom utdelning eller i samband med att bolaget likvideras. För det fall
utdelning till preferensaktier P2 sker med visst belopp under tiden fram till det att bolaget likvideras skall det belopp som ligger till grund för uppräkning
med fem (5) procent minskas med motsvarande belopp från tidpunkten för utdelning. Efter ovanstående fördelning av tillgångarna skall innehavare
av preferensaktier P1 ha rätt till ett belopp motsvarande vad som inbetalats för preferensaktier P1. Eventuella tillgångar därutöver skall fördelas med
trettio (30) procent till innehavare av preferensaktie P1 och med sjuttio (70) procent till innehavare av preferensaktie P2.				
		
									
Utgående nettoandelsvärde 19-12-31 		 247,40kr
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KASSAFLÖDESANALYS, KONCERNEN (TSEK)

2018-10-02
2019-12-31
Den löpande verksamheten
-1 656

Resultat före skatt
Justeringsposter

108

Värdeförändringar fastigheter

-393

Värdeförändringar kortfristiga placeringar

-

Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

-1 941

Förändringar i rörelsekapital
-512

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

2 778

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

325

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten

-14 203

Investering i fastighet

-163 018

Investeringar i kortfristiga placeringar

15 022

Försäljning av kortfristiga placeringar

-162 199

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten

169 551

Nyemission

-2 731

Emissionskostnader

166 820

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

4 946

Årets kassaflöde

-

Likvida medel vid årets början

4 946

Likvida medel vid årets slut
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING (TSEK)

2019-07-01

2018-10-02

2019-12-31

2019-12-31

Övriga intäkter

-

-

Summa rörelsens intäkter

-

-

Rörelsens intäkter

Rörelsens kostnader
Förvaltningsavgifter

-37

-250

-1 311

-1 619

Summa rörelsens kostnader					

-1 348

-1 869

RÖRELSERESULTAT

-1 348

-1 869

312

393

Övriga externa kostnader

Resultat från finansiella poster
Orealiserad värdeförändring på kortfristiga placeringar

(not 2)

Resultat försäljning kortfristiga placeringar
Ränteintäkter
Räntekostnader

6

6

37

37

-

-5

-51

-51

Övriga finansiella kostnader

-160

-160

Summa resultat från finansiella poster

144

220

-1 204

-1 649

Skatt på årets resultat

334

334

PERIODENS RESULTAT

-870

-1 315

Nedskrivning aktier

Resultat före skatt

PERIODENS RESULTAT ÄR LIKA MED PERIODENS TOTALRESULTAT
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING (TSEK)

				

2019-12-31

Tecknat men ej inbetalt kapital				

61 206

				
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar		
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier och andelar i koncernföretag

(not 4)

100

Fordran koncernföretag

14 570

Uppskjutna skattefordringar

334

Summa finansiella anläggningstillgångar

14 670

Summa anläggningstillgångar		

14 670

		
Omsättningstillgångar		
Fordran koncernföretag

34

Övriga kortfristiga placeringar

148 395

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

40

Kassa och bank			

4 621

Summa omsättningstillgångar		

153 090

SUMMA TILLGÅNGAR		

229 300

		
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital				
Bundet eget kapital
Aktiekapital 		

1 174

Ej registrerat aktiekapital

240

Summa bundet eget kapital		

1 414

Fritt eget kapital
Överkursfond

229 343

Balanserat resultat

-2 731

Periodens resultat

-1 315

Summa fritt eget kapital

225 297

Summa eget kapital

226 711

Skulder		
Kortfristiga skulder
Skulder i koncernföretag

28

Leverantörsskulder

1 729

Upplupna skulder och förutbetalda intäkter

832

Summa kortfristiga skulder		

2 589

Summa skulder

2 589

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		

229 300
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RAPPORT ÖVER MODERBOLAGETS
FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL (TSEK)
				
Ej registrerat
Aktiekapital P1 Aktiekapital P2

Periodens Summa eget

aktiekapital P2

Överkursfond

resultat

-

-

-

-

Totalresultat 2 okt 2018 - 31 dec 2019

-1 315

-1 315

Summa totalresultat

-1 315

-1 315

Ingående eget kapital 2018-10-02

-

-

kapital

Transaktioner med aktieägare
Registrering aktiekapital P2
Nyemission

50

50
450

674

240

229 343

500

674

240

226 612

Emissionskostnader
Utgående eget kapital 2019-12-31

230 707
-2 731

-2 731
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-1 315

226 711
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MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS (TSEK)

2018-10-02
2019-12-31
Den löpande verksamheten
Periodens resultat före skatt

-1 649

Justeringsposter
Värdeförändringar kortfristiga placeringar

-393

Nedskrivning andelar i koncernföretag

51

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

-1 991

Förändringar i rörelsekapital
Minskning(+)/ökning (-) av kortfristiga fordringar

-74

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

2 538

Kassaflöde från den löpande verksamheten

473

Investeringsverksamheten
Investeringar i koncernföretag

-100

Investeringar i kortfristiga placeringar

-163 024

Försäljning av kortfristiga placeringar

15 022

Lån till koncernföretag

-14 570

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-162 672

Finansieringsverksamheten
Nyemission

169 551

Emissionskostnader

-2 731

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

166 820

Årets kassaflöde

4 621

Likvida medel vid årets början

-

Likvida medel vid årets slut

4 621
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NOTER (TSEK)
NOT 1 - REDOVISNINGSPRINCIPER
Coeli Fastighet II AB (publ), org. nr 559173-7548, är ett svenskregistrerat aktiebolag med säte i Stockholm. Moderbolagets postadress är: Box 3317, 103
66 Stockholm. Moderbolagets P2 aktier är registrerade på Nordic Growth Market (NGM) AIF och handlas under kortnamnet CF2 PREF 2.
Coeli Fastighet II AB (Bolaget) upprättar sin koncernredovisning enligt International Financial Reporting Standards (IFRS). Delårsrapporten har
upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen. Moderbolaget upprättar sin redovisning enligt RFR 2, Redovisning för
juridiska personer, samt Årsredovisningslagen. Koncernen och moderbolaget har tillämpat samma redovisningsprinciper och värderingsmetoder som i
den senaste Årsredovisningen, förutom vad som anges nedan.
Nya redovisningsprinciper
IFRS 16 Leasingavtal
Från och med den 1 januari 2019 ersätter IFRS 16, Leasing, den tidigare standarden IAS 17. Enligt denna nya standard ska samtliga leasingkontrakt
redovisas i balansräkningen med undantag för kontrakt kortare än 12 månader eller av mindre belopp. Det innebär att framtida leasingavgifter diskonteras
över kontraktets löptid och skuld- respektive tillgångsföras. Vid periodens utgång hade Bolaget inga leasingavtal.

NOT 2 - ÖVRIGA KORTFRISTIGA PLACERINGAR

2019-12-31

Moderbolaget och koncernen
Ingående anskaffningsvärde

-

Investeringar

163 024

Avyttringar

-15 022

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

148 002

Ingående orealiserad värdeförändring

-

Periodens orealiserade värdeförändring

393

Utgående orealiserad värdeförändring

393

Bokfört värde

148 395

Bokfört värde per fond
Coeli Likviditetsstrategi

148 395

NOT 3 - FÖRVALTNINGSFASTIGHETER
Bolaget ingick den 15 november 2019 avtal om fondens första fastighetsförvärv genom köp av aktierna i Coeli Söderby AB, org.nr 556655-6212, som
innefattar en fastighet Söderby 1:816 i Haninge i Södra Stockholm. Tillträde av fastigheten, genom tillträde av aktierna i det förvärvade bolaget, ägde rum
under Q4 2019.
2018-10-02
2019-12-31
Koncernen
Ingående balans

-

Förvärv

14 296

Värdeförändring

-108

Utgående balans

14 188

Då fastigheten förvärvades strax innan årsskiftet har överenskommet fastighetsvärde används som marknadsvärde då ingen väsentlig förändring har
skett gällande marknadsförutsättningar, vakanta ytor eller hyresavtal som skulle föranleda en värdejustering.
Bolaget redovisar sitt fastighetsbestånd till verkligt värde vilket för fastigheter har samma innebörd som marknadsvärde. Alla värdeförändringar är
orealiserade och redovisas i resultaträkningen. Samtliga orealiserade värdeförändringar är hänförliga till fastigheter som ägs vid utgången av perioden.
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NOTER (TSEK)
NOT 4 - AKTIER OCH ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

2018-10-02
2019-12-31

Moderbolaget
Ingående anskaffningsvärde

-

Investeringar

151

Nedskrivningar

-51

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

100

Bokfört värde

100
Periodens

Dotterbolag

Org nr

Säte

Andel % Antal aktier

Coeli Beta I AB

559210-6495

Stockholm

100

Coeli Beta II AB

559210-6487

Stockholm

100

Bokfört

resultat

Eget kapital

värde

50 000

-40

50

50

50 000

-11

50

50
100

Org nr

Säte

556655-6212

Stockholm

Indirekt ägda bolag
Coeli Söderby AB

Andel % Antal aktier
100

1 000

NOT 5 - EGET KAPITAL
Aktiekapitalet i bolaget uppgick per 31 december 2019 till 1 414 242 kr, fördelat enligt följande:					
					
						
Antal
Kvotvärde
Preferensaktier 1 (P1)
Preferensaktier 2 (P2)

500 000 st

1 kr

914 242 st

1 kr

Preferensaktier 1 (P1): Varje Preferensaktie P1 är berättigad till 10 röster.								
						
Preferensaktier 2 (P2): Innehavare av preferensaktier P2 ska genom utdelning eller när bolaget likvideras, med företräde framför innehavare av
preferensaktier P1, ha rätt till ett belopp motsvarande vad som totalt har betalats för preferensaktier P2, uppräknat med fem (5) procent per år
från den 1 januari 2019 till dess att full återbetalning skett av Preferensbelopp P2 genom utdelning eller i samband med att bolaget likvideras. För
det fall utdelning till preferensaktier P2 sker med visst belopp under tiden fram till det att bolaget likvideras skall det belopp som ligger till grund
för uppräkning med fem (5) procent minskas med motsvarande belopp från tidpunkten för utdelning. Efter ovanstående fördelning av tillgångarna
skall innehavare av preferensaktier P1 ha rätt till ett belopp motsvarande vad som inbetalats för preferensaktier P1. Eventuella tillgångar därutöver
skall fördelas med trettio (30) procent till innehavare av preferensaktie P1 och med sjuttio (70) procent till innehavare av preferensaktie P2.
							
Utgående nettoandelsvärde 19-12-31

247,40 kr

Koncernen
Övrigt tillskjutet kapital
Avser eget kapital som är tillskjutet från ägarna. Här ingår överkurser som betalats i samband med emissioner.				
						
Moderbolaget
Fritt eget kapital 							
Följande fonder utgör tillsammans med årets resultat fritt eget kapital, det vill säga det belopp som finns tillgängligt för utdelning till
aktieägarna.							
						
Överkursfond							
När aktier emitteras till överkurs, det vill säga för aktierna ska betalas mer än aktiernas kvotvärde, ska ett belopp motsvarande det erhållna
beloppet utöver aktiernas kvotvärde, föras till överkursfonden.									
							
Balanserade vinstmedel

						

Balanserade vinstmedel utgörs av föregående års balanserade vinstmedel och resultat efter avdrag under året lämnad utdelning.		
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NOTER (TSEK)
INGÅENDE REDOVISAT AKTIEKAPITAL 2018-10-02

0
Registrering

Antal

Antal

Akitekapital

bolagsverket

P1 aktier

P2 aktier

SEK

prospekt

2018-10-02

50 000

-

50 000

Emission AB

Nyemission P1 aktier

2018-10-02

450 000

-

450 000

Emission publ. AB

Nyemission P2 aktier

2019-04-08

-

425 920

425 920

Emission 1

Nyemission P2 aktier

2019-07-12

-

248 300

248 300

Emission 2

2020-02-28

-

240 022

240 022

Emission 3

Händelse räkenskapsåret 2018/2019
Nyemission P1 aktier

Nyemission P2 aktier*
UTGÅENDE REDOVISAT AKTIEKAPITAL 2019-12-31

Emission enligt

1 414 242

*Händelsen avser emission som pågick under 2019 men registrerades efter årsskiftet.
Rösträtter och aktiekapitalandelar
Totalt antal

Andel av

Antal aktier

Röstetal

röster

röster

P1 aktier

500 000

10

5 000 000

85%

35%

P2 aktier

914 242

1

914 242

15%

65%

5 914 242

100%

100%

Aktieslag

1 414 242

Kapitalandel

								
NOT 6 - NÄRSTÅENDETRANSAKTIONER
Det föreligger inga väsentliga avtalsrelationer eller transaktioner mellan bolaget och dess närstående förutom de förvaltnings- och administrationsavtal
som bolaget har ingått med Coeli Asset Management AB. Avtalen innebär att Coeli Asset Management AB har rätt till en årlig förvaltningsavgift om
0,8 procent (exklusive moms) som fram till sista emissionens avslut beräknas på emitterad volym, och därefter på det totala fastighetsvärdet. Gällande
placering av överskottslikviditet har bolaget avtal med Coeli Asset Management AB som innebär att bolaget får alla fast förvaltningsavgift återbetald
vid placering i Coeli Asset Management AB:s fonder.					
					
NOT 7 - VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT					
					
Sedan den 31 dec 2019 har följande väsentliga händelser för Bolaget inträffat:
Den 21 februari avslutades den tredje emissionen i bolaget. 905 680 preferensaktier P2 tecknades vilket kommer att inbringa cirka 230 miljoner SEK
innan avdrag för emissionskostnader. Per dagen för denna rapport är emissionen ännu inte registrerad hos Bolagsverket.
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NOTER (TSEK)
Denna bokslutskommuniké har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.
Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens
verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de bolag som ingår i koncernen
står inför.					

Stockholm 2020-02-28

Helena Liljedahl				

Henrik Arfvidsson		

Ordförande

VD

Jan Nordström

Mikael Larsson

Styrelseledamot

Styrelseledamot
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Publicering av ekonomisk information
Bolagets ekonomiska rapporter kan hämtas på https://coeli.se/vara-fonder/fastighetsfonder/coeli-fastighet-ii-ab/

Finansiell kalender 2020
Datum

Aktivitet

Vecka 14

Årsredovisning 2019

2020-04-29

Årsstämma

2020-08-31

Halvårsrapport 2020
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