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Allmänt 

Informationen nedan avser Coeli Private Equity 2016 AB (publ), org. nr. 559031-9249, (”Fonden”) 

som är en alternativ investeringsfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa 

investeringsfonder (”LAIF”). Fonden är följaktligen inte en så kallad UCITS-fond. 

Enligt 10 kap 1 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ska det för 

alternativa investeringsfonder finnas en aktuell informationsbroschyr. Broschyren ska innehålla de 

ytterligare uppgifter som behövs för att kunna bedöma fonden och den risk som är förenad med att 

investera i fonden, en tydlig och lättbegriplig förklaring av fondens riskprofil och uppgifter om det 

arbete eller de funktioner som förvaltaren får uppdra åt någon annan att utföra.  

Andelarna i Fonden har inte registrerats i annat land än Sverige och kommer inte att registreras i 

enlighet med värdepapperslagstiftning i USA, Kanada, Japan, Australien eller Nya Zeeland eller i 

något annat land och får inte säljas eller erbjudas till försäljning till eller inom USA, Kanada, Japan, 

Australien eller Nya Zeeland eller i sådana länder där sådant erbjudande eller försäljning skulle strida 

mot gällande lagar eller regler. 

Informationen i denna broschyr ska inte ses som en rekommendation att förvärva aktier i Fonden utan 

det ankommer på var och en att göra sin egen bedömning av en investering i Fonden och riskerna 

förknippade därmed. Det finns inga garantier för att en investering i Fonden ger en god avkastning, 

trots en positiv utveckling på de finansiella marknaderna. Historisk avkastning är ingen garanti för 

framtida avkastning. De pengar som placeras i Fonden kan både öka och minska i värde och det är 

inte säkert att man får tillbaka hela eller delar av det insatta kapitalet. En investering i Fonden bör 

betraktas som en långsiktig investering. 

Tvist rörande fonden eller information om fonden ska avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol 

exklusivt.   

Detta dokument ska ses som ett komplement till det prospekt som Finansinspektionen granskat och 

godkänt den 29 augusti 2016 och offentliggjorts av Bolaget samma dag. 

Coeli Asset Management AB ansvarar tillsammans med AIF-förvaltaren för att informationen i detta 

dokument är korrekt. 
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Investeringsstrategi, mål och målgrupp 

Se avsnitt R10 i prospektet. 

De omständigheter under vilka fondens investeringsstrategi och mål eller 
investeringspolicyn kan ändras 

Fonden är ett svenskt aktiebolag, vilket innebär att ändringar som rör Fonden antingen beslutas av 

Fondens styrelse eller genom röstning på bolagsstämman. Investeraren är aktieägare och således har 

rätt att delta vid röstning vid bolagstämma. 

Ändringar avseende Fondens bolagsordning kan ske genom beslut på bolagstämma. Generellt krävs 

två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna röstat för 

ändringen.  

Ändringarna avseende Fondens investeringsstrategi och mål kan påverka Fondens egenskaper 

såsom placeringsinriktning, avgifter och riskprofil.  

Fram till en ändring är beslutad är Fonden bunden att förvaltning ska enligt beskrivningen i denna 

informationsbroschyr samt prospekt. 

Underliggande fonderna  

Coeli Private Equity 2016 AB är ingen matarfond men en fond-i-fond och information om att de 

underliggande fonderna är etablerade i Norden finns på sid S3 i avsnitt B34 i prospektet. Information 

om innehav finns även på www.coelipe.se. 

Tillgångsslag, riskspridning och riskprofil 

Se avsnitt R10 och R2 i prospektet. Coeli Private Equity 2016 AB får ta upp lån och använda sig av 

s.k. överallokering, se avsnitt B 35 på sid S3, under rubriken Finansiering på sid R2 samt på sid R11. 

Rättsliga följderna av en investering i fonden 

Se Avsnitt R21 i prospektet.  

AIF-förvaltare 

Namn: FCG Fonder AB 

Adress: Östermalmstorg 1, 114 42 Stockholm 

Telefon: 08-41075910 

Organisationsnummer: 556939-1617 

www.fcgfonder.se 

 

AIF-förvaltaren är ett aktiebolag med ett aktiekapital på 50 000 SEK. Bolaget bildades år 2014 och har 

sitt säte i Stockholm. 

 

I AIF-förvaltaren styrelse ingår Carl-Viggo Östlund (Styrelseordförande),  Johan Cristvall, Jimmi Brink 

och Mari Thjømøe. Verkställande Direktör är Thomas Nilsson och ledande befattningshavare är Johan 

Schagerström, vice Verkställande Direktör och ansvarig för Kapitalförvaltning, Mikael Olausson, 

http://www.coelipe.se/
http://www.fcgfonder.se/
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ansvarig för Outsourcing, Mats Tornell ansvarig för Operations, Anders Alvin, ansvarig för 

Riskkontrollfunktionen och Veronica Sommerfeld, ansvarig för Regelefterlevnadsfunktionen och Juridik.  

 

FCG Fonder förvaltar även de fonder som anges nedan i avsnitt ”Övriga av AIF-förvaltaren förvaltade 

fonder”. 

 

Förvaringsinstitut 

Skandinaviska Enskilda Banken AB 

Adress: Kungsträdgården 8, 111 47 Stockholm 

Telefon: 08-763 5000 

Organisationsnummer: 502032-9081 

Grundat: 1971 

Revisorer 

Revisorer: Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

Huvudansvarig revisor: Leonard Daun 

Adress: Torsgatan 21, 113 97 STOCKHOLM 

Organisationsnummer: 556029-6740 

Övriga tjänsteleverantörer 

Fonden kan i framtiden komma att upphandla tjänster från externa värderingsfirmor och legala 

tjänster. 

 

Förvaringsinstitutets uppgifter 

Förvaringsinstitutet ska verkställa AIF-förvaltarens instruktioner som avser fonden om de inte strider 

mot bestämmelserna i LVF eller LAIF eller annan författning eller mot 

fondbestämmelserna/bolagsordning samt se till att:  

• försäljning, inlösen och makulering av andelar i fonden genomförs enligt LVF/LAIF och fond-

bestämmelserna/bolagsordning, 

• värdet av andelarna i fonden beräknas enligt LVF/LAIF och fondbestämmelserna/bolagsordning, 

• ersättningar för transaktioner som berör en fonds tillgångar betalas in till fonden utan dröjsmål, och 

• fondens intäkter används enligt bestämmelserna i LVF/LAIF och 

fondbestämmelserna/bolagsordning. 

Utöver det ovanstående ska förvaringsinstitutet övervaka fondens penningflöden, depåförvara 

finansiella instrument i fonden och föra förteckning över dessa. 

Intressekonflikter 

Ett förvaringsinstitut ska agera uteslutande i fondandelsägarnas intresse och oberoende från fonden 

och AIF-förvaltaren. Institutet bedriver verksamhet för såväl egen räkning som kunders räkning och 

därmed kan intressekonflikter uppstå. För att detta inte ska påverka Förvaringsverksamheten är övrig 

verksamhet skild från denna verksamhet både funktionellt och  organisatoriskt, och ett system för att 
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identifiera, hantera och övervaka eventuella intressekonflikter finns på plats. Intressekonflikter som 

kan uppstå mellan förvaringsinstitutet och AIF-förvaltaren är när institutet även är motpart i andra 

affärer, såsom handel med finansiella instrument. Aktuella uppgifter om förvaringsinstitutet, dess 

verksamhet och de intressekonflikter som kan uppstå kan erhållas från AIF-förvaltaren på begäran. 

 

Ansvarsförsäkring eller tillgängliga medel i enlighet med 7 kap. 5 § för att 

täcka eventuella skadeståndsanspråk 

Enligt 8 kap 28 § LAIF ska AIF-förvaltaren ersätta skada som AIF-förvaltaren eller en uppdragstagare 

har tillfogat den alternativa investeringsfonden eller dess investerare genom att överträda lagen eller 

fondbestämmelserna. Se avsnitt R22 i prospektet. 

Delegering av förvaltnings- och förvaringsfunktioner 

Förvaltningen av Coeli Private Equity 2016 AB är delegerad från FCG Fonder (tidigare SFM 

Stockholm AB) till Coeli Asset Management AB (tidigare Coeli AB)(”Förvaltaren”). Förvaringsinstitutet 

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) har inte delegerat någon förvaringsinstitutsfunktion såvitt 

avser Coeli Private Equity 2016 AB. 

Det kan förekomma intressekonflikter i relationerna mellan fonden, andelsägarna, AIF-förvaltaren och 

Förvaltaren. Ett exempel på sådan intressekonflikt är att Förvaltaren inte har det formella ansvaret för 

fonden gentemot fondandelsägarna och övriga intressenter och att det därmed finns en ökad risk för 

att konkurrerande tjänster minskar fokuset på förvaltningen.  AIF-förvaltaren hanterar denna 

intressekonflikt främst genom processen för uppföljning av utlagd verksamhet, samt på löpande basis 

genom uppföljning av förvaltningen genom AIF-förvaltarens interna förvaltningsenhet, löpande 

limitkontroller samt oberoende granskningar av funktionen för riskhantering och regelefterlevnad. 

AIF-förvaltaren har en av styrelsen antagen Policy för hantering av intressekonflikter. Även hos 

Förvaltaren finns riktlinjer framtagna gällande intressekonflikter och hur de ska förebyggas och 

behandlas. Mellan AIF-förvaltaren och Förvaltaren finns även skrivna avtal som reglerar parternas 

ansvar och åtaganden. Mer information om delegering och eventuella intressekonflikter kan på 

begäran erhållas från AIF-förvaltaren. 

Värdering 

Fondens investeringar kommer att värderas löpande för att fastställa vid var till gällande nettovärde av 

Fondens tillgångar, detta görs åtminstone i samband med hel- och halvårsskifte och offentliggörs i 

årsredovisning respektive halvårsrapport. Värdering sker även samband med ökning eller minskning 

av kapitalet i Fonden. 

Värderingen kommer att utföras utifrån för branschen sedvanliga värderingsprinciper, t. ex. utifrån av 

International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines.  

Hantering av likviditetsrisker och rätt till inlösen  

Andelarna i Fonden representeras av preferensaktier P2. Coeli Private Equity 2016 AB är ett 

avstämningsbolag och Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen 

(1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. Bolaget och dess aktier är sedan den 11 april 

2016 anslutna till VPC-systemet med Euroclear Sweden, adress Box 191, 101 23 Stockholm, som 

central värdepappersförvarare och clearingorganisation. Aktieägarna erhåller inte några fysiska 
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aktiebrev, utan transaktioner med aktierna sker på elektronisk väg genom registrering i VPC-systemet 

av behöriga banker och andra värdepappersförvaltare.  

Investerarna har generellt inte rätt att lösa in eller sälja sina andelar på annat sätt än på 

sekundärmarknaden, den reglerade marknaden NGM Nordic AIF. Fondens likviditetsrisker är därför 

begränsade och likviditetshanteringen avser primärt säkerställande av att Fonden har tillräckliga 

medel för den löpande förvaltningen. 

Avgifter  

Se prospektet Avsnitt R14, Kostnader. Tabell över kostnader i avsnitt R15. 

Förvaltarens principer för likabehandling av investerare och rätt till 
förmånligare villkor för någon investerare i fonden 

Fonden är konstruerat som ett aktiebolag och följer därför likabehandlingsprinciperna i 

aktiebolagslagen. Det innebär till exempel att Fonden inte får missgynna en aktieägare framför andra.  

Coeli Private Equity 2016 AB har två olika typer av aktier med olika inbördes rättigheter. P1-aktier har 
10 röster vardera, P2-aktier har 1 röst vardera, se prospektet punkt B.33, avsnitt S2. Se även 
skillnader i utdelningspolitik för aktieslagen, avsnitt S3.  
 

Primärmäklare  

Någon primärmäklare används inte. 

Årsberättelse 

Coeli Private Equity 2016 AB avger årsredovisningar som kommer innehålla information enligt 10 kap. 
9 och 10 §§ LAIF.  Dessa offentliggörs på www.coeli.se, samt www.fcgfonder.se. 
 

Information om nettotillgångsvärde (NAV) och historisk avkastning 

Coeli Private Equity 2016 AB:s årsredovisning publiceras på www.coelipe.se. Fondens NAV 

publiceras på AIF-förvaltaren FCG Fonder AB:s hemsida www.fcgfonder.se. NAV per 2019-12-31 
uppgick till 220,44 SEK per preferensaktie P2. 

Hållbarhet 

Fonden omfattas av Coeli Asset Management AB:s policy för ansvarsfulla investeringar. 
Coeli Asset Management (nedan kallad Förvaltaren) har etablerat en process för hur 
hållbarhet beaktas i förvaltningen, vilket inkluderar interna risklinjer för vilka aspekter som 
beaktas, vilken metodik som används samt uppföljning av hur detta avspeglas i fondens 
tillgångar. 

 

Coeli Asset Management har signerat det FN-stödda initiativet Principles for Responsible 
Investments (PRI) och tillämpar dessa principer för att säkerställa att investeringar gjorda tar 
hänsyn till miljö, sociala aspekter och bolagsstyrningsfrågor. 

 

http://www.coeli.se/
http://www.fcgfonder.se/
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Hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen av Coelis fonder innefattar: 

• Miljöaspekter (t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat). 

• Sociala aspekter (t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och 
likabehandling). 

• Bolagsstyrningsaspekter (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till 
ledandebefattningshavare och motverkande av korruption). 

 

Coeli Asset Management AB:s policy omfattar samtliga fonder som investerar i noterade 
bolag, men i så hög utsträckning som möjligt fonder som investerar i reala och onoterade 
tillgångar, såsom denna fond. Av denna anledning följer fonden rekommendationer från 
Fondbolagens förening genom att ange nedan information.  

 
Hållbarhetsinformation  

☒Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av fonden.  

☐Hållbarhetsaspekter beaktas inte i förvaltningen av fonden.  

 
Hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen av fonden 

☒ Miljöaspekter (t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat). 

☒ Sociala aspekter (t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling). 

☒Bolagsstyrningsaspekter (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande 

befattningshavare och motverkande av korruption). 

☐ Andra hållbarhetsaspekter 

 
Metoder som används för hållbarhetsarbetet 

☒ Fonden väljer in 

☐ Hållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag. 

Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska 
frågor. Analys av bolagens arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden. 
 

☒ Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor. 

Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt 
men behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden. 
 
Övrigt 

☐ Annan metod som fonden tillämpar för att välja in 

 

☒ Fonden väljer bort 

Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. Högst fem 
procent av omsättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till 
den angivna produkten eller tjänsten.  

 
Produkter och tjänster 

 ☒Klusterbomber, personminor 

☒Kemiska och biologiska vapen 

 ☒ Kärnvapen 

☒Vapen och/eller krigsmateriel 

☒Alkohol 

☒Tobak 

☒Kommersiell spelverksamhet 

☒Pornografi 

☒Fossila bränslen (olja, gas, kol) 

☒Uran 
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☒Genetiskt modifierade organismer (GMO) 

 
 
Internationella normer 
Internationella normer avser internationella konventioner, lagar och överenskommelser såsom FN 
Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag som rör frågor om miljö, mänskliga 
rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik. 

☐ Fonden investerar inte i bolag som kränker internationella normer. Bedömningen görs antingen 

av Förvaltaren självt eller av en underleverantör. 

☒ Fonden investerar inte i bolag som inte vidtar åtgärder för att komma till rätta med identifierade 

problem eller där fonden bedömer att bolagen inte kommer att komma tillrätta med problemen 
under en tid som Förvaltaren bedömer som rimlig i det enskilda fallet. 
 

☒Förvaltaren påverkar 

Förvaltaren använder sitt inflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. 
 

☒ Bolagspåverkan i egen regi 

 
Uppföljning av hållbarhetsarbetet 
Uppföljningen redovisas i en separat rapport som publiceras på AIF-förvaltarens 
Hemsida www.fcgfonder.se samt på www.coeli.se. 
 

 

Övriga av AIF-förvaltaren förvaltade fonder 

 

Värdepappersfonder 

• Exceed Select 

• Front Row Short Duration Bond Fund 

• FondNavigator 0–100 

• Jämställda Bolag Global 

• Penser Dynamic Allocation 

• PLUS Mikrobolag Sverige Index 

• PLUS Småbolag Sverige Index 

• SFM Blandfond Sverige 

• Quesada Bond Opportunity 

• Quesada Global 

• SFM Blandfond Sverige 

 

Specialfonder 

• Archipelago Multi-Strategy 

• Chelonia Market Neutral 

• Consensus Global Select 

• Consensus Lighthouse Asset 

• Consensus Småbolag 

• Consensus Sverige Select 

http://www.fcgfonder.se/
http://www.coeli.se/
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• FR Global Equity Fund 

• FR Short Duration Bond Fund 

• ia 

• Pappers 

• Penser Yield 

• Quesada Balanserad 

• Quesada Yield 

• Quesada Offensiv 

• Quesada Ränta 

• Quesada Sverigefond 

• Quesada Vision 

• Shepherd Energy Fund 

• SP Aktiv—Defensiv  

 

Alternativa investeringsfonder 

• Apikal Fastighetspartner II AB 

• Borgo Fund I AB 

• Coeli Private Equity 2016 AB 

• Coeli Private Equity XI AB 

• Zenith Group Real Estate I AB (publ) 

• Zenth Growth I AB (publ) 

• Zenith Venture Capital I AB (publ) 

 

Ersättningspolicy 

AIF-förvaltaren lämnar som regel inte rörlig ersättning. AIF-förvaltaren har dock antagit en 

Ersättningspolicy som reglerar hur anställda och andra relevanta personer har möjlighet att erhålla 

rörliga ersättning. Rörlig ersättning utvärderas utifrån en anställds prestation i förhållande både till 

kvantitativa och kvalitativa mål, och ska justeras för den risk som den anställdes beteende gett upphov 

till. Ersättningar beslutas i huvudsak av styrelsen men kan för vissa kategorier anställda beslutas av 

VD. En anställds ersättning ska alltid vara baseras på en balanserad avvägning mellan personens 

fasta ersättning och den rörliga delen. Vid utbetalning ska delar av rörlig ersättning skjutas upp för 

senare utbetalning och riskjusteras innan utbetalning. Rörlig ersättning kan falla bort bland annat vid 

olämpligt beteende eller vid brott mot interna riktlinjer. 

Coeli Asset Management AB erhåller av AIF-förvaltaren en fast ersättning baserad på storleken av det 

förvaltade kapitalet, och kan lämna ersättning till sina förvaltare enligt ersättningsregler som motsvarar 

AIF-förvaltarens. Mot bakgrund av den typ av verksamhet som AIF-förvaltaren ska bedriva har AIF-

förvaltaren bedömt risken för att AIF-förvaltarens ersättningssystem skulle kunna påverka risknivån i 

AIF-förvaltaren negativt som låg. Ytterligare information om Ersättningspolicyn finns på webbsidan 

www.fcgfonder.se under ”om oss/legal information”, och en papperskopia av policyn kan på begäran 

fås kostnadsfritt av AIF-förvaltaren. 

Beskattning 

Fonden är strukturerad som ett svenskt aktiebolag och således följer den svenska skattelagstiftningen 

i Sverige. För mer information, se avsnitt V12 i prospektet.  
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Behandling av personuppgifter 

När du köper andelar i fonder hos AIF-förvaltaren eller ett ombud till AIF-förvaltaren så kommer dina 

personuppgifter att behandlas i samband med detta. Behandlingen avser förberedelse och 

administration av den berörda tjänsten, och därtill kan uppgifterna utgöra underlag för marknads- och 

kundanalyser, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling. De kan också användas för att 

skicka information till dig som fondandelsägare och i marknadsföringssyfte. 

Behandlingen kan även ske hos AIF-förvaltaren uppdragstagare och andra företag inom FCG-

koncernen där dessa samarbetar kring tjänster. All behandling sker i enlighet med sekretess- och 

skyddsbestämmelser i lagar och regler. Om du vill veta mer om AIF-förvaltaren behandling, och dina 

rättigheter att bland annat få ändra, radera eller begära ut dina personuppgifter, så hittar du AIF-

förvaltarens Dataskyddspolicy på webbsidan www.fcgfonder.se under ”om oss/legal information”. 

 


