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Pressmeddelande 

Stockholm 2020-04-02 

Coeli Private Equity 2016 AB (publ) årsredovisning avseende 

räkenskapsåret 2019 

 
Coeli Private Equity 2016 AB (publ), org. nr. 559031-9249 (”Bolaget”), avger årsredovisning 

avseende räkenskapsåret 2019. 

• Resultat efter skatt uppgick till -908 (-529) TSEK 

• Resultat per aktie uppgick till -4,34 (-1,57) SEK 

• Substansvärdet uppgick till 220,01/aktie (228,08 kr/ aktie) 

• Nettokassan uppgick till 19 455 (30 960) TSEK 
 
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 
 
Med start under det första kvartalet har den omfattande pandemin covid-19 påverkat världen. 
För Bolagets räkning ser påverkan ut att främst kunna bestå av en möjlig fördröjning 
och/eller försämring av utvecklingen i portföljbolagen sam i närtid en tuffare 
transaktionsmarknad framför allt när det kommer till att avyttra portföljbolag.  
 
Kommentarer från VD 
 
Innehaven Litorina och Intera fortsätter att bygga sina bolagsportföljer. Litorina ha under året 
fortsatt att göra tilläggsförvärv i Johbecogruppen som är specialister med fokus på kött, 
chark, fisk och skaldjur samt gjort ett nytt portföljbolagsförvärv i det internationella 
varumärket NN07. Intera har även de gjort ännu ett portföljbolagsförvärv under året, denna 
gång inom den psykiatriska vården i Finland, bolaget Psykoterapiakeskus Vastaamo. Totalt 
har nu Coeli Private Equity 2016 AB elva underliggande portföljbolag. Varken Litorina eller 
Intera är klara med portföljbolagsinvesteringar och vi förväntar oss ytterligare bolag under 
kommande året. I samband med publiceringen av detta så vet vi att Litorina gjort ännu ett 
förvärv i Klinikk For Alle (KFA) en marknadsledande aktör inom fysisk manuell terapi i Norge. 
 
Bolagets resultat är tyvärr i år aningen negativt. Även om vi ser att värdeutvecklingen i några 
av de tidiga portföljbolagen börjar synas så ligger investeringstakten lite efter förväntad 
nivå och det gör att vi har för få bolag som idag skapar värde i portföljen. Våra förhoppningar 
är att detta vänder under kommande år samt att det görs ytterligare tre till fyra 
portföljbolagsinvesteringar. 
 
Ser vi till branschen och transaktionsmarknaden inom vårt segment i Norden så noterar vi 
viss volatilitet under kalenderåret. Sammantaget är antalet transaktioner inte färre än vanligt 
men fördelningen över året har varit ojämn. Första och sista kalenderkvartalen står för ett 
större antal transaktioner medan det under sommarmånaderna i mitten av året genomfördes 
färre transaktioner. Det upplevs vara längre transaktionstider och fler transaktioner som 
avbryts än i tidigare perioder. Stor vikt läggs vid att bygga upp relationer med potentiella 
bolag att förvärva, vilket medför längre tid till investeringen. 
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Vi ser fortfarande en bra transaktionsmarknad med många fina bolag i Norden och 
möjligheterna att skapa en bra avkastning inom private equity är fortfarande goda. 
 
Som aktieägare är ni välkomna att kontakta mig rörande frågor kring bolaget och dess 
investeringsstrategi. För mer information hänvisar jag även till vår hemsida www.coelipe.se. 
 
Stockholm den 2 april 2020 
Henrik Arfvidsson 
Verkställande direktör 
 
 
 

 
 

 
För ytterligare information, kontakta  
 
Henrik Arfvidsson, VD, Coeli Private Equity 2016 AB 

Telefon: 070 444 22 50 

Mail: henrik.arfvidsson@coeli.se 

Informationen har lämnats för offentliggörande den 2 april 2020 klockan 14:00 CET 

 


