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FORVALTNINGSBERATTELSE

INFORMATION OM VERKSAMHETEN

Proventus Capital Partners II bedriver lânerörelse genom utlhiing till foretag. Bolaget är en alternativ

investeringsfond i enlighet med lagen (2013:561) om alternativa investeringsfonder och förvaltas av Proventus

Capital Management som sedan 18 juni 2014 har tillsthnd fiiln Finansinspektionen att förvalta alternativa

investeringsfonder enligt lagen (2013:561) om alternativa investeringsfonder.

Placeringsinriktningen är direktlán till foretag, noterade obligationer och andra räntebärande

vardepapper. Bolagets huvudvaluta är svenska kronor. I de fall placeringar görs i andra valutor sker

normalt valutasakring till kronor.

Verksamheten är finansierad med eget kapital fran ägarna samt vinstandeislan. De sista 5 procent av

vinstandelslânet emitterades 29 juni 2016, darmed har totalt 5 300 Msek dragits till fonden. 193,9 Msek har

âterbetalats av vinstandelslânet under 2018. Vinstdelning i bolaget kommer att ske i svenska kronor.

Arsredovisningen upprattas i svenska honor.

RESULTAT OCH STALLNING

Resultat vid periodens slut uppgar till 57,4 (0,0) Msek.

Under 2018 bar 3 (3) foretagslan avyttrats.

Portföljens ackumulerade avkastning sedan start fram till rapportperiodens slut, realiserade och

orealiserade, uppgar till 2 296 (2 267) Msek och totalt vid periodens slut har 1 471 (1 462)

Msek distribuerats till investerarna, pro rata i förhâllande till deras insats. Värdet pa portfoljen vid

rapportperiodens slut uppgick till 148 (489) Msek. Portföljen av investeringar besthr vid

rapportperiodens slut av en (fyra) skuldförbindelse utgiven av en (fyra) lantagare. 100 %

av portfoljen är investering i direktutlaning till foretag.

Det egna kapitalet vid periodens slut uppgâr till 45,1 (36,3) Msek.

VASENTLIGA HANDELSER EFTER RAKENSKAPSARETS UTGANG

Inga vasentliga handelser bar inträffat efter rakenskapsarets utgàng.

FORVANTNINGAR AVSEENDE DEN FRAMTIDA UTVECKLINGEN

Bolaget bar som mâlsattning att uppna 10 % arlig nettoavkastning till innehavarna av
vinstandeisbevis. Affarslaget är for narvarande gott och det finns inget i nulaget som tyder pa
att bolaget inte kommer att kunna leverera en avkastning till investerarna i linje med
forvantningarna.
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AGARFORHALLANDEN

Bolaget ingâr i Proventuskoncernen där Proventus AB är moderbolag och upprattar koncernredovisning.
Proventus AB (org.nr. 556042-3443) har sitt sate i Stockholm. En mindre del av aktierna i bolaget ägs av
forvaltningsorganisationen i Proventus Capital Management AB.

FORSLAG TILL VINSTDISPOSITION

Koncernbidrag har lämnats till moderbolaget med totalt 4,7 (65,8) Mkr. Det är styrelsens bedomning att det
redovisade egna kapitalet efter koncernbidrag at tillrackligt med hänsyn till de krav som verksamhetens art,
omfattning och risk stàller pa det egna kapitalets storlek i foretaget. Det foreslagna koncernbidraget kan därmed
försvaras med hänsyn till vad som anges i ABL 17 kap 3~ 2-3 stycket.

Styrelsen föreslâr att till forfogande stáende medel disponeras enligt följande:
Fria medel -11 002 686
Arets resultat 55 608 286
Summa 44 605 600 kronor

Styrelsen föreslar att vinstmedlen disponeras sâ

att i ny rakning överföres 44 605 600
44 605 600 kronor

Resultatet av verksamheten under rakenskapsaret och stallningen vid rakenskapsarets utgâng
framgár av efterföljande resultat- och balansrakningar med tillaggsupplysningar.

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

Bolaget bar enligt ârsredovisningslagens krav 6:e kapitlet 8~ upprattat bolagsstyrningsrapport.
Rapporten finns tillganglig hos bolaget och distxibueras vid forfragan.
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RESULTATRAKNING i Tkr

2018-01-01- 2017-01-01-
2018-12-31 2017-12-31

Rörelsens nettointãkter
Ränteintàkter enligt effektivrãntemetoden 5 29 312 216 029
Rànteintäkter och liknande resultatposter 5 115 1164
Ràntekostnader och liknande resultatposter 5 -20 325 -145 724
Reserv for befarade kreditfOrluster 1 1 330

Finansnetto 10 432 71 469

Adrninistrationskostnader 4 -1 588 -5 655

Rörelseresultat 8 844 65 814

Erhâllna koncernbidrag 68 970 -

Làmnade koncernbidrag -4 726 -65 814

Resultat fore skatt 73 088 0

Skatt 6 -15 685

Arets resultat 57 403 0

RAPPORT OVER TOTALRESULTAT

Arets resultat 57 403 0
Ovrigt totairesultat -

Ovrigt totairesultat fOr âret, netto efter skatt - -

Summa totairesultat fOr áret 57 403 0
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BAL&NSRAKNING i Tkr

TILLGANGAR Not 2018-12-31 2017-12-31

Anläggningstillgàngar

Finansiella anlaggningstillgângar 7 148 164 485 345

Summa anläggningstillgángar 148 164 485 345

Omsattningstillgàngar

Kortfristiga fordringar
Aktuella skattefordringar - 9 690
Ovriga kortfristiga fordringar 14 0
Kortfristiga placeringar 8 - 3 869

14 13 559

Likvida medel 142 846 29 309

Summa omsättningstillgángar 142 860 42 868

SUMMA TILLGANGAR 291 024 528 213
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BALANSRAKNING i Tkr

EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 2018-12-31 2017-12-31

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital (53 000 aktier med kvotvärde 10) 530 530

530 530
Fritt eget kapital

Balanseratresultat -12 798 35811
Arets resultat 57 403 0

44605 35811

Summa eget kapital 45 135 36 341

Lángfristiga skulder
Ovriga làngfristiga skulder 9 208 683 392 124

Summa lángfristiga skulder 208 683 392 124

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 221 479

Skulder till koncernforetag 29 257 95 720

Skatteskulder 5 995 -

Ovriga skulder 10 1 653 3 333

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 80 216

Summa kortfristiga skulder 37 206 99 748

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 291 024 528 213
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RAPPORT OVER FORANDRINGAR I EGET KAPITAL i Tkr
Ovngt

Ingàende balans per 1 januari 2017 ________________________________________________
Totaltesultat
Arets resultat
Ovrigt totairesultat
Summa ovrigt totairesultat

Transaktioner med aktieagare
Aterbetalda aktieagartillskott*)
Lämnad utdelning ___________________________________________
Summa transaktioner med aktieagare __________________________________________________

Utgãende balans per 31 december 2017 _____________________________________________
Overgângseffekt reservering IFRS 9

Justerad ingáende balans per 1 januari 2018

Totairesultat
Arets resultat
Ovrigt totairesultat
Summa ovrigt totairesultat

Transaktioner med aktieagare
Aterbetalda aktieagartiilskott*)
Lämnad utdelning ___________________________________________
Summa transaktioner med aktieagare ________________________________________________

Utgáende balans per 31 december 2018

*) Verksarnheten finansieras bi a genom villkorade kapitaltillskott fran ägarna. Villkoren for aterbetalning av

tifiskotten är att det har skett arnortering av fondens portfOlj.

Aktie- Balanserat tillskjutet S:a eget

kapital
453 372

kapital resultat kapital
530 14 974 437 868

0 0
0 0
0 0

-348 140 -348 140
-68 891 -68 891
-68 891 -348 140 -417 031

530 -53 917 89 728 36 341
-1 795 -1 795

530 -55 712 89 728 34 546

57 403 57 403

57 403 57 403

-46 762 -46 762
-52 -52
-52 -46 762 -46 814

530 1 639 42 966 45 135
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KASSAFLODESANALYS i Tkr

2018 2017

Not

11
Kassaflöde fran rörelsen 9 516 769 576

Betald ränta -9 479 -616 605
Betald skatt -4 728
Okning av kortfristiga fordringar -15 660 026
Minskning av kortfristiga skulder -394 -2 852

Kassaflöde fran den löpande verksamheten -372 805 417

Avyttring/minskning av kortfristiga placeringar - 130 684

Forvarv/okning av finansiella anlaggningstillgángar - -1185

Avyttring/minskning av finansiella anlaggningstillgfingar 356 801 1 032 590

Investeringsverksamheten 356 801 1 162 089

Lämnad utdelning -52 -68 891
Betalda koncernbidrag -2 220 -245 661
Aterbetald aktieagartillskott -46 762 -348 140

Minskning av lángfristiga skulder -193 858 -1 443 260

Finansieringsverksamheten -242 892 -2 105 952

Arets kassaflöde 113 537 -138 446
Likvida medel vid ârets början 29 309 167 755
Likvida medel vid árets slut 142 846 29 309
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BOKSLUTSKOMMENTARER OCH REDOVISNINGSPRINCIPER

Not 1 Redovisningsprinciper

Arsrcdovisningen bar upprSttats enlsgt Arsredovisningslagen (1995:1554) och RSdct fOr finansiell rapportcring,

rekommendation RFR 2 (2008:25).

Bolaget tillampar alternarivregeln cnligt RFR2 for rcdovisning av koncernbidrag, vilket inncbar att konccrnbidrag

redovisas som bokslutsdisposition i resultatrSkningen.

Fordringar och skulder i utlSndsk valuta
Vardering av fordringar och skulder i utlSndsk valuta har skett till balansdagens kurs. Valutaterminer som anvSnds

fOr sSkring av kortfristiga placeringar redovisas till verkligt vSrde med vSrdcfOrSndring over resultatrakningen som

rSnteintSkter och liknade resultatposter. Vid omvardering a~’ tillg4ngar och skulder har fOijande kurser anvSnts:

EUR 10,2753 (9,8497); USD 8,9710 (8,2322); NOK 100 SEK 102,4475 (100,105); GBP 11,3482 (11,1045)

Klassificering av anlaggnings- och omsSttningstillgSngar i balansrSkningcn

Till anlSggningstillgSngar hOr lSncfordringar for vilka det finns en avsikt att hSlla till förfall. Till omsattningstillgSngar

hOr kortfristiga placcringar samt bankkonron.

VSrderingsregler

Finansiella anlaggningstillgSngar i utlSndsk valuta vSrdcras till anskaffningsvSrdc justerat till valutakurs p5

balansdagen cnligt ovan.

Finansiefla instrument; redovisning och vardering

Bolaget Idassificerar sina finansiella tillgSngar i karegorin llnefordringar och kortfristiga placeringar.

Klassificeringen ar beroende av for vilket syfte den finansiella tillgSngen fOrvSn~ades. Ledningen fastställer

kiassificeringen av de finansiclla tillgSngarna vjd det fOrsta redovisningstillfallet.

LSnefordringar Sr finansiella tillgSngar som inte Sr derivat, som har faststSllbara betalningar och som inte Sr

noterade p1. en aktiv marknad. Dc ingSr i anlSggningstillg5ngai med undantag fOr poster med en fOrfallodag mindre

Sn 12 m5nader efter balansdagen vilka Idassificeras som omsSttningstillg1.ngar.

Kortfristiga placcringar Sr finansiella instrument och derivat som Sr noteradc pa marknadsplats. Derivat mcd

negativa vSrden ldassificeras som Ovtiga kortftistiga skulder.

Kortfristiga placeringar och derivat med negativa vSrdcn vSrderas till verldigt vSrde. VärdeforSndringar redovisas

over resultatrSkningen som rSntcintSkter och liknande resultatposter.

VinstandelslSn rcdovisas till upplupct anskaffningsvSrde som Sr beroende pa underliggande avkastningen pa

bolagets tillg%ngar. Positiv avkastning p5 vinstandelslSnen redovisas som rSntekostnader fOr bolaget och ingSr i

marknadsvSrdet. Ncgativ avkastning pa vinstandelslSnen redovisas som rSnteintSkt enligt effektivrSntemetoden fOr

bolagct och ing3r i marknadsvSrdct.

Ovriga fordringar och skulder tas upp i balansrSkningen till nominellt belcspp eller till det vSrdc som de bcdOms

inflyta till.

Nya standarder samt Sndringar och tolkningar av befintliga standarder som trStt i kraft 2018-01-01
IFRS 15 IntSkter fran avral mcd kunder Sr en ny intSktsstandard som ersStrcr befintliga standarder och uttalanden om

intSktcr. Standarden medfOr jnte nagon pSvcrkan pa Proventus Capital Partners ils nettoomsSttning da fonden inte bar

nSgra andra vSstenliga intSkter Sn rSntcintSkter

International Accounting Standards Board antog hOsten 2016 den nya standarden IFRS9 Finansiella instrument vilken

bOrjadc tillSmpas I januari 2018. Den nya standarden innebSr att redovisningen av kreditfOrluster sker utifrSn

fOrvSntade fOrlusthSndelser och inte intrSffade fOrlusthSndelser. Koncernen bar utviirderat sina finansiella tillgSngar

och skulder och den fOrvSntadc cffektcn av OvcrgSngen till den nya standarden I januati 2018. Majoriteten av

koncerncns finansicila tillgSngar avscr lancfordringar sum fOr nSrvarandc klassifieras som tillgSngar att hSllas till

fOrfall och vSrdcras till upplupet anskaffningsvSrde vilka uppfyller villkoren fOr vSrdcring till upplupet

anskaffningsvSrdc cnligt IFRS9.

Finansiella ollg5ngar som Sr foremSl for nedskrivningar har dclats upp i tre katcgorier bascrat p5 risken fOr

fallissemang. I den fOrsta kategorin ingar tillgSngar dSr ingen vSsenthg Okning av krcditrisk bar skett vid

rapporteringsollfallet, i den andra bar en vSsentlig Okning av kreditrisk intrSffat och i den trcdjc fOreiggcr objcktiva

bevis for nedsktivning. For tillgSngar i den fOrsta katcgorin ska nedskrivningar rcdovisas baserade p5 forvSntade

fOrluster under de kommande tolv mSnaderna mcdan i kategori tvS orb tre ska fOrvSntade fOrlusrcr Over bela

tillgSngens lOptid redovisas. Detta inncbSr att nedskrivningar fOr bcfarade fOrluster ska redovisas vid dct fOrsta

rcdovisningstillfSllct. FOr finansiella skulder Sndras inte klassificenngen ocb vSrdenngcn.
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2018

LSnefordringar 2018-01-01

Aterbetalda lSncfordringar

Utbetalda lâncfordringar

ForSndring upplupen ränta

Ornvardcring valuta/ovrig justering

LSnefordringar 2018-12-31

Reservering 2018-01-01

Arerbetalda lâncforclringar

Utbetalda lâncfordringar

OrnvSrdcring valuta/ovrig justering

Rcscrvering 201 8-12-31

Nya standarder som ännu cj trätt kraft per 2018-12-31

Arsrcdovisning 2018

Den kommande nya srandarden enligt TFRS 16 bcdörns inte att fà nágon vascnrlige inverkan dS bolaget for nSrvarandc

intc har nSgra hyrcs- eller lcasingkontrakt.

Av tabellen nedan framgár hur finansiella tillgángar och skulder kiassificerats utifrân IFRS7

Lan

Ovriga fordringar

Derivat

Obligationer

Likvida medel

Summa

Vinstandclslân

LevcrantOrsskulder

Skatteskulder

Skulder till konccrnfOrctag

Ovriga kortfrisriga skuldcr

Derivat

Upplupna kosrnadcr

Summa

Un

Skattefordringar

Ovriga fordringar

Derivat

Likvida medel

Summa

Total Tillgangar/

skuldcr

vSrdcradc

till vcrkligt

värdc via

resultat—

rakningen

Nedan tabell visar forandringen av lânefordringarnas kiassificeringar utifrán IFRS9.

Tkr lotal Kategori I Kategori 2 Kategori 3

485 345 485 345

-349 700 -349 700

12984 12984

148629 148629 - -

total Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3

-1 795 -1 795

1279 1279

51 51

-465 -465 - -

2018 Tkr Lane

fordringar

och Ovrlga

fordringar

Ovriga

finansiella

skulder

2017 Tkr

148164 148164

14 14

142846 142846

291 024 - 291 024

208 683 208 683

221 221

5995 5995

29 257 29 257

7 7

1646 1646

80 80

245889 1646 244243

Total Tillgangar/ Lane- Ovriga

skulder fordringar finansiella

värdcradc och ovriga skulder

till vcrkligt fordringar

vSrdc via

resultat

riikningcn

485 345 485 345

9690 9690

3869 3869

29 309 29 309

528213 3869 524344
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Vinstandelslàn

Lcverantdrsskuldcr

Skulder till koncernforctag

Ovrlga kortfristiga skuldcr

Derivat

Upplupna kostnadcr

Summa 491 872

Arsrcdovisning 2018

392124 392124

479 479

95 720 95 720

9 9

3324 3324

216 216

Tillgángar värderade till vcrkligt värde

I tabdllerna nedan lämnas upplysning om hur vcrkligt vardc hat bcstämts for dc finansiella instrument sum värderas

till vcrkligt vSrdc i balansrakningen. Uppdelningcn av hur vcrkligt värdc hat bcstämts gors utifrân tte nivier:

Nivâ 1: cnligt priser notcradc pa en aktiv marknad fOr samma instrument

Nivâ 2: utifran direkt eller indirckt observerbar marknadsdata som inte inkluderas i nivâ 1

Nivä 3: udfrãn indata sum inte itt obscrvcrbar pit marknaden

FOljande tabell visar bolagets tillgitngar och skulder vitrderade till verklig vitrdc

per 31 december 2018 i Tkr

Tillgángar

Finaniella tillgitngar vitrderadc till vcrkligt

vitrde via resultatrilkingen

- Vardepappcr som innehas fOr handel

- Derivatinstrumcnt sum anvands fOr

sakringsandamal

Summa tillgitngar

Skulder

Finansiella skulder värderade till verkligt

värdc via resultatritkningen

- Derivatinstrument sum anvitnds fOr

sakringsandamitl

Summa skulder

Nivit I Nivit 2 Nivit 3 Summa

1646 1646

1646 1646

FOljande tabell visar bolagets tillgãngar och skulder vitrderade till verklig värde

per 31 december 2017 i Tkr

Tillgângar

Finaniella tillgitngar viirdcrade till vcrldigt

varde via resultatrakingen

- Vitrdcpappcr som innehas fOr handel

- Detivatinstrument som anvitnds fOr

sakringsandamitl

Summa tillg3ngar

Skulder

Finansiella skulder viirderade till vcrldigt

vitrdc via rcsultattakningen

- Derivatinstrument som används fOr

sakringsandamitl

Summa skuldcr

Nivit I Nivit 2 Nivit 3 Summa

3869 3869

3869 3869

3324 3324

3324 3324

Nedan bcskrivs de metoder och antaganden som fritmst anviints fOr art faststiilla verldigt vitrde pit de finansiella

tillgitngar och skulder sum redovisats i tabellerna ovan.

3 324 488 548
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Konstegap/acerisigar ash andrafinaszsiellaplacethsgar
Obligationer vSrderas till noterade kOpkurser. Cm aktucllt pus saknas anvSnds senast notcrade pris med en

individuell bedOmning av priset. Kursen bestIms i dessa fall med utgSngspunkt fran:

- Prishistorik i det noreradc instrumentet.

- Kurs frIn oberuende maklare som bulaget fatt pa eller i nSra anslutning till rapporteringsdagen.

- Pris pa andra instrument sum emittenten gett Ut med jamfOrbar loptid.

- Pris pa emittentens CDS-kontrakt urn uppgift finns tillg8nglig.

Samtliga avvikelscr fran noterade kurser eller individucllt bcdOmda priser dokumenteras av investerings

organisationen.

Dedvatinstrueient

FOr valutakontrakt bestäms det verkisga vSrdct med utgangspunkt for nuterade kurser i respektive valuta.

Det verkhga värdet for rSnteswapar baseras pa en diskontering av berSknade framtida kassaflOden enligt

kontraktets villkur och forfallodagar med utgSngspunkt i marknadsrSntan for liknande instrument p1. balansdagen.

Ovnga ti//gdcigar ash skidder sam late redsvisas ti/I verk/(gt värde

llolagets bSsta bedOmning Sr att det bokfOrda vSrdet avseende de finansiella tillgSngar och skulder sum jute

redovisas till verkligt vSrde OverensstSmmer i all vSsentlighet med det verldiga vSrdet. For laneportfOljen sum helhet

har ingen vasentlig fOrandring skett av underliggande kreditrisk sum skulle paverka det reduvisade upplupna

anskaffningsvSrdet uch sum skulle indikeraen vSsentlig skillnad jSrnfOrt med verkligt vardc.

liwesterarredsaisning

De vinstandelsbevis sum har emitterats loper med avkastning fr u m fOrsta emissiunstillfSllet 29 juni 2011. Bolaget

reduvisade ett nollresultat fOr perioden fOre 29 juni 2011 vilket innebSr att hela det reduvisade resultatet delas enligt

avtal med investerarna.

TKr 2018-01-01 2017-01-01 2011-06-29

2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31

RSnteintSkter uch vardeforandring ubligatiuner 29 312 216 029 2296 714

Reserv fOr befarade kreditfOrluster 1 330

Ovriga intSkter 11 5 10 450

Valutaresultat, Ovriga räntekustnader -90 -2 183 -14 215

Admjnjstratiunskustnader -1 588 -5 655 -141 225

Resultat fore vinstdelning 28975 208 196 2 151 724

Resultatandel vinstandelsbevis -20 131 -142 382 -1 502 286
Ovriga finansiella intSkter till ägaren 10 675

Resultat fore skatt och koncernbidrag 8 844 65 814 661 443

T7instande/sldn

Utvecldingen av det reduvisade upplupna anskaffningsvSrdet pa bulagets utsrSllda vinstandelslhn Sr beruende av

den underliggande avkastningen pa bulagets tillgangar. Ingen del av avkastningen pa vinstandeisbevisen Sr

garanterad av bulaget uch vinstandelsinnehavarna stIr samma risk sum bulagets Sgare gSllande investerat kapiral.

Samtliga investerare erhâller um fOrutsattning finns en lSgsta avkasrning mellan 5 till 7 prucent innan vinstdelning

mellan bolaget oeh investerarna sker. Eventuell nettuvinst Overstigande hurdle rate delas 80/20 mellan investerarna

och Proventus Capital Parrners II AB. Realiserade vinster pa innehaven i portfOljen med avdrag fOr periodens

kustnader utbetalas kvartalsvis.Vinstdelningen sker i svenska kronor vilket medfOr art all rappurrering mut investerarna

sker i svenska krunur.

Not 2 Finansiella risker

Bulaget Sr utsatt fOr rSnterisk, kreditrisk, valutarisk oeh likviditetsrisk. Langivarna liar samma risk sum aktieSgarna i

bolaget oeh avkastningen Sr beroende av utfallet i fiirvaltningen. Lanen liar ingen garanterad avkastning eller nagon

garanterad rStt till Sterbetalning. Avkastningen Sr villkurad av realiserade resultat uch ska regleras kvartalsvis urn

fOrutsSttningar fOr utbetalning Sr uppfyllda enhgt ISnevillkuren. Beroende pS denna strukrur pSverkas inte bulagets

beskrivna risker enligt nedan.
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RSnterisker och kreditrisker

Bolaget har en begrSnsad rSnterisk dS ranteforandringar i normalfallet inte far nSgon vSstcntlig piverkan. RSntan till

bolagets lSngivare Sr berocnde av avkastningen av bolagets tillgSngar. Avkastningcn fran lSnefordringar och

tillgSngar Sr Sven kopplade till rOrlig marknadsrSnta. Bolaget mmimerar rSnterisken i lSncfordringarna genom att

utlaning Sven Sr kopplad till rorlig marknadsrSnta med paslag av en marginal. Detta medfor att rSntemarginalen förblir

ofOrSndrad Over tiden. I de fall rSntcbindningstidcn Sr langre kan rSntan swappas till 90 dagar fOr att minska

riintcrisken. Respektive lantagares kreditvSrdighet och dSrmcd fOrknippad nOdvSndig avkastning bedOms i samband

med utlSningstillf’Sllet. Bolagct rillSmpar en intern risk- och prissSttningsmodell som hi a tar hSnsyn till bolagets

bransch, marknadsfOrutsSttningar, bolagets lOnsamhet och skuldsSttning. Baserat pa modellen bestSms vilken lagsta
rSnta och villkor som respektive engagemang bOr ha. Kreditkvalitén fOr samtliga engagemang fOljs upp lOpande och
varje kvartal gOrs en bedOmning av evcnrucllr reserveringsbehov. Overlag hat portfOljen levererat i linje med med
fOrväntningar och dess kreditkvalité som helhet anses genereilt vara av god kvalitet. VSrderingcn av lSnefordringar
per balansdagen bedOms dSrmed vara rSttvisande.

Bolagets obligadonsportfolj Sr utsatt bade fOr rSnterisk, kreditrisk saint i vissa fall Sven valutarisk. Da placerings

inriktningcn Sr high-yield obligationer sS paverkas priset pa obligationerna ai’ bade rSnterisk men framfOr alit av

kreditrisk. Risken bedöms med hjSlpa av samma modell som anvSnds fOr laneportfOljen.

FOr att begrSnsa risken liar bolaget internt begransat storleken pa respektive engagernang, sSvSl i lane- sum i

obligationsportfOljerna utifran de totala tillgSngliga medel som finns att tillg~I.

Valutarisker

I de fall placering sker i andra valutor Sn svenska kronor terrninssSkras normalt den underliggande investeringen till

kronor for att minimera valutarisken. Terminskontrakten gors normalt med en lOptid pa 3 rnSnader varefter nya kontrakt

teeknas fOr att sSkra placeringen. Detta rnedfOr Over tiden att realiserade resultat uppkomrner pa sSkringsinstrumentet

medan den underliggande placeringen endast medfOr orealiserade vSrdefOrSndingar. Valuta- effekten i resultatet av

vSrdcfOrSndringen pa den underligande placeringen och sSkringsinstrumentet tar dock Ut varandra.

ValutafOrandringar fSr dSrfOr ej vSsendig paverkan.

Likviditetsrisk

Bolagets likviditetsrisk bestSr dels i rnOjligheren att realisera innehav i line- och obligationsportfOljerna men Sven av

SterbetalningsfOrrnSgan for inlSnade medel. Dc bàda riskerna speglar varandra. Ilolaget bedOmer att den

Overgripandc likviditersrisken Sr lag. Verksarnhcten finansicras dels med vinstandelslSn, dels med eget kapital.

Aterbetalning av vinstandelslSnen sker i takt med att fordringarna fOrfaller till betalning och likviditet inflyter eller i takt

med att avkastningen realiseras genorn utbetalning till bolaget. Vinsrandelslânen paverkas av bolagets avkastning

och aterbetalning av linen kan enligr villkoren aidrig ske utan att tillgSngliga medel finns.

Bolagets placering i direkr Ian och high-yield obligadoncr Iran medfOra att det i vissa fall kan vara svart art rcaliscra

innehaven. DS Sterbetalning av vinstandelslânen Snda inte kan pakallas av innchavarna, fOrutorn av realiserade

vinster/fOrfall sa Sr den Ovcrgripande likviditetsrisken iSg. Bolaget liar rStt att ta upp kortfristig finansiering fOr att Oka

flexibiliretcn och bSttre kunna mOta invcstcringsmO;ligheter i avvaktan p5 emission av fler vinstandelsian mom rarnen

fOr det fran lantagarna totala lSneutrymrnet.

Nedan tabell Over odiskonterade kassaflOden framg-Sr koncernens finansiella fordringar och skulder uppdelad efter

den rid sorn pa balansdagen aterstar fram till den bedOrnd fOrfallotidpunkt. Varje lane- saint obligationsfordran per

balansdagen liar setts Over och gjorts en bedOmning urn fOrvSntad aterbetalningstidpunkt. RSntsatsen Sr baserd pa
en kontrakterad, fOrvSnrad avkastning i samband med utlaningstiIlfiulIet. Valutaterrnincr liar redovisats netto.

Avvccklingen av dessa kan variera. I vissa fall utvSxlas bruttobelopp och i andra fall sker avveclding genom reglering

av nettobelopp. Sarntliga terminer gOrs dock med etablerade motparter och risken fOr att enbart det ena flOdet i

terrninen ska utvSxlas och dSrmcd innebSra en risk fOr bolaget ses enbart sorn en teoretisk risk. BerSknad utberalning

av vinstandelslanen fOljer lancportfOljcns fOrvSntade rSnteflOden sarnt aterbetalning dSr avkastningen Sr beroende av

laneportfOljnens utveckling.

Odiskonterade kassaflöden Totalt <1 ár 1—2 ár 3—5 àr > 5 âr
2018

Lanefordringar 109 387 21 436 87 951
Derivat - -

Likvida medcl

Sumrna

Derivat

Vinstandelslan

Summa

142846 142846

252233 164282 87951 - -

1646 1646

86894 16426 70468

88540 18072 70468 - -
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2017

Dcrivat

Vinstandclslân

Summa

Arsrcdovisning 2018

Not 3 Viktiga uppskattningar och bedOmningar for redovisningsandamãl

Bolaget ser Over sir a lànefordringar kvartalsvis for att bcdOma behovet av reservering for osakra fordringar.

Bcdomningen gors individucllt for varjc lSncavtal. En djupare analys av varje engagemang gOr kvartalsvis fOr

bcdomning av om bolaget Idarar uppsatta villkor.

Not 4 Administrationskostnader

Under räkenskapsàrct 2018 har crsattning till OhrlingsPriccwatcrhouscCoopcrs AB uppgltr till 130 Tsek fördelat p~

fOijande katcgoncr:

PwC:

Revisionsuppdrag

Ovriga lagstadgade uppdrag

Skattcrâdgivning

Varderingstjansrcr

Ovriga tjänstcr

InkOp och fOrsäljning mellan koncernforctag:

Inget inkop ellcr fOrsaljning har skett mcd koncernforetag under rSkenskapsSret.

Medelanral anstãllda:

Bolaget har i lilthct mcd fOreg0endc ãr jnte haft nâgra anställda.

Not 5 Ränteintäkter, räntekostnader och liknande resultatposter

RSnteintäkter och liknande resultatposrer *)

Summa

Ovriga ränteintäkter

Valutaresultat

Ovriga finansiella intäktcr

5~) Räntckostnadcr fran skulder redovisade till upplupet anskaffningsvardc

29312 212002

29312 212002

11 5

104 1159

115 1104

-19897 -142382

-19 897 -142 382

Odiskonterade kassaflOden Totalt < I àr 1—2 àr 3—5 àr > 5 ár

Lànefnrdringar 532 204 381 738 150 466

Derivat 3 869 3 869

Likvida medel 29 309 29 309

Summa 565382 414916 150466 - -

3324 3324

423782 304298 119484

427106 307622 119484

2018 2017

130 231

130 231

2018 2017

Rantcinräktcr enligt cffektivräntcmcroden 5)

RänteintSktcr och vardcfOrandring fran lan- och obligationer

Summa

Summa

RSnteknstnader och liknande resultatposter 5*)

Rãntekostnader -19 897 -142 382

Valutaresultat -428 -3 342

-20 325 -145 724

5) RänrcintSktcr frIn tillgângar redovisade till vcrkligt värdc 11 4 032

RänteintSkter fran tillg5ngar redovisade till upplupet anskaffningsvarde 29 312 212 002
29 323 216 034
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Not 6 Skatt

2018 2017
Redovisat resultat fore skatt 73 088 0
Skatt beräknad enligt gSllande skattesats (22%) -16 080 0
Skattceffekt av justerad IFRS 9 395 -

Skatteeffekt ej skattepliktiga intäkter - -

Redovisad skattckostnad -15 685 0

Not 7 Finansiella anläggningstillgângar

2018-12-31 2017-12-31
Andra lângfristiga vardepappersinnchav 148 164 485 345
Upplupna räntor - -

Summa 148 164 485 345

Andra lSngfristiga vSrdepappersinnehav avser direktk~n till foretag. Portfoljen omfattade vid utg6ngen av rSken
skapsãret av ett engagemang och löptiden for det kvarvarande l5net uppskattas mellan 1-2 âr.

Not 8 Kortfristiga placeringar
2018-12-31 2017-12-31

Anskaffnings_ Verkligt Anskaffnings- Verkligt
värde värde vSrde vàrde

Derivat - - - 3 869
Obligationer - - - -

Upplupna r5ntor - - - -

- - - 3869

Innebaven vSrderades till marknadsvärde.

Not 9 Ovriga lãngfristiga skulder

T/instandelsbevis

VinstandelsbevisSgarna har fOrbundit sig att tillbandabSlla finaniscring upp till 4 270 Msck. Agarnas insats enligt
samma avtal uppgl.r till 1 030 Msek. Finansicringen p5kallas mcd 10 dagars varsel i delay om 5 procent av det
totala Stagandet. Dc sista 5 procent av vinstandels1~net emitterades 29 juni 2016.

Lângivarna bar samma risk som aktieSgarna i bolaget vad galler avkastningens utveckling pa det investerade
kapitalet. AktieSgarna bar dock ett mer mer langtgaende ansvar fOr verksamheten och skyldighet att betala Ut

avkastningen till vinstandelsagarna cnligt kontraktudlla viikor. Lânen bar ingen garanterad avkastning eller
nilgon garanterad rätt till aterbetalning. Avkastningen är vilikorad av rea]iserade resultat och ska regleras
kvartalsvis om forutsattningar fOr utbetalning ar uppfyllda cnligt lanevillkoren, se liven information under
avsnittet redovisningsprinciper.
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Avkastning vinstandelslSn

2018-12-31 2017-12-31
SEK Loptid Nominelit Redovisat Nominelit Redovisat

värde vSrde vSrde vSrde

Vinstandelsbevjs 2011-2021 178 119 208 683 371 977 392 124

Orealiserat resultat 30 564 20 147
Realiserat resultat 1 471 485 1 462 005
Totalt resultat vinstandelslSn 1 502 049 1 482 152

VinstandelsiSnen Sr noterade pa Debt Securities-segmentet vid Nordic Growth Market NGM AB i Stockholm.

Not 10 Ovriga skulder

2018-12-31 2017-12-31
Ovriga kortfristiga skulder 7 9
Valutaterminer 1 646 3 324

1653 3333

Valutaterminer avsedda for sSkring av h’inc- och obligationsportfOljerna. Terminerna Sr vSrderade till
vcrkligt viirdc.

Not 11 KassaflOde fran rörelsen

2018 2017
Resultat fore skatt 71 293 0
Jnsterin,gforposter sorn into ii~gdr i kassaf/Sdet mm.
Orcaliserat resultat valutaterminer 2 191 -46 944
Orealiserad vSrdefOrandring kortfristiga placeringar - 22 951
Orealiserade valutavinster -19 620 389 616
Lämnade koncernbidrag -64 244 65 814
Periodiserade rSntekostnader 19 896 142 379
Periodiscrade rSnteintSkter - 195 760
KassaflOde fran rOrelsen 9 516 769 576

Not 12 Transaktioner med närstãende

Proventus Capital Partners II AB (publ) Sgs av Proventus AB (556042-3443) som är moderbolag i Proventus
koncernen samt till en mindre del av ledningen via egna bolag.

Under räkenskapsSret bar bolaget erhSllit koncernbidrag fran moderbolaget med 69,0 (0,0) Mkr och lämnat
koncernbidrag till modcrbolaget med totalt -4,7 (-65,8) Mkr.

Not 13 FOrslag till vinstdisposition

Styrelsen fOresRr att till fOrfogande st3ende medel disponeras cnhigt fOljande:

Friamedel -11 002686
Arets resultat 55 608 286

Summa 44 605 600 kronor

Styrelsen fOrcslSr att vinstmedlen disponeras sS

till aktieSgarna utdelas 0
att i ny rSkning OverfOres 44 605 600

Summa 44 605 600 kronor
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Revisionsberättelse
Till bolagsstamman i Proventus Capital Partners II AB (pubfl, org.nr 556541-0098

Rapport om ~irsredovisningen

Uttalanderi
Vi har utfört en revision av arsredovisningen for Proventus Capital Partners II AB (pubi) fOr âr 2018.

Enligt var uppfattning har arsredovisningen upprättats i enlighet med ârsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bud av moderbolagets finansiella stallning per den 31 december 2018 och av
dess finansiella resultat och kassaflOde fOr âret enligt ârsredovisningslagen. FOrvaltningsberättelsen är fOrenlig
med ârsredovisningens Ovriga delar.

Vi tilistyrker därför att bolagsstamman fastställer resultaträkningen och balansrakningen.

Vâra uttalanden i denna rapport om ârsredovisningen och koncernredovisningen är fOrenliga med innehàllet i den
kompletterande rapport som har Overlämnats till moderbolagets revisionsutskott i enlighet med
revisorsfOrordningens (537/2014) artikel ii.

Grurzdfdr uttalanden
Vi har utfOrt revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vart
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i fOrhallande till
bolaget enligt god revisorssed i Sverige och har i Ovrigt fullgjort vart yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Detta
innefattar att, baserat pa var bästa kunskap och overtygelse, inga fOrbjudna tjänster som avses i
revisorsfOrordningens (537 2014) artikel 5.1 har tillhandahâllits det granskade bolaget eller, i fOrekommande fall,
dess moderfOretag eller dess kontrollerade företag mom EU.

Vi anser aft de revisionsbevis vi har inhämtat är tillrackliga och andamâlsenliga som grund for vâra uttalanden.

Var revisionsansats

Revisionens inriktning och omfattning

Vi har utformat revisionen genom aft fastställa väsentlighetsnivâ och bedOma risken fOr väsentliga fel i Proventus
Capital Partners II ABs finansiella rapporter. Vi har särskilt bedömt risken for fel i de omrâden som i en hogre
utstrackning pâverkas av ledningens bedOmningar och antaganden. Ett sädant omrãde omfaftar exempelvis de
uppskattningar och bedömningar som gOrs fOr aft bedOma eventuella nedskrivningsbehov avseende bolagets
lânefordringar. Som ailtid i vâra revisioner har vi ocksâ beaktat risken for aft ledningen ska sätta sig over den
etablerade kontrollmiljOn. Defta inkluderar även aft beakta huruvida nagot bedOmts pa eft salt som kan medfOra
en risk fOr väsentligt fel eller fOr oegentligheter.

Vi anpassade var revision fOr aft utfOra en andamâlsenlig granskning i syfte aft kunna uttala oss om de finansiella
rapporterna som helhet, med hänsyn tagen till bolagets struktur, redovisningsprocesser och kontroller samt den
bransch i vilken bolaget verkar.

Särskilt betydelsefulla omräden
Särskilt betydelsefulla omraden fOr revisionen är de omrâden som enligt var professionella bedOmning var de
mest betydelsefulla fOr revisionen av arsredovisningen fOr den aktuella perioden. Dessa omraden behandlades
mom ramen fOr revisionen av, och i vârt ställningstagande till, arsredovisnmngen som helhet, men vi gOr inga
separata uftalanden om dessa omraden.

Särskilt betydelsefuilt omrade Hu, var revision beaktade det särskilt
betydelsefulki omrâdet

Värdering avfinansiella anläggningstillgãngar
(lãnefordringar) I revisionen har vi bade fokuserat pa den interna
Vi hänvisar till Forvaltningsberättelsen och kontroll som finns avseende vardering av
beskrivningen Over Proventus Capital Partners IIABs lânefordringarna samt bolagets utfOrda
(“PCP”) Redovisningsprinciper not 1, Viktiga nedskrivningsprOvning per 2018-12-31.
uppskattningar och bedomningarfor
redovisningsändamal not 3 samt Finansiella Revisionsteamet har inhämtat och utvärderat PCPs egna
anlaggningstillgangar not 7. bedOmningar och sammanstallningar av

nedskrivnin ssbehovet fOr erioden.
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PCPs lanefordringar uppgar per 2018-12-31 till 148
MSEK, vilket motsvarar 51°o av bolagets
balansomslutning. Lânefordringarna utgör darmed en
väsentlig del av PCPs balansrakning och klassiflceras
sAsom finansiella anläggningstillgângar.
Lânefordringarna redovisas till upplupet
anskaffningsvärde.

Värderingen innehâller bade kvantitativa och kvalitativa
inslag. BedOmningen av eventuella nedskrivningsbehov
innehâller fiera omrâden som till sin natur är subjektiv
och foremâl fOr ledningens bedOmningar. PCP ser
kvartalsvis over sina lânefordringar och da bland annat
huruvida den specifika lantagaren klarar uppsatta
lAnevillkor, framtida betalningsfOrmâga och sakerheter.
BedOmningen av reserveringsbehovet görs individuellt
for varje lAneavtal och nedskrivning skall göras dâ
värdenedgângen kan antas vara bestäende.

Betydelsen av de uppskattningar och bedOmningar som
ingâr i alt faststalla reservingsbehovet for osäkra
fordringar är betydande och kan, om de är inkorrekta,
leda till väsentliga felaktigheter i den finansiella
rapporteringen. Delta gOr alt värderingen av
lânefordringar är ett särskilt betydelsefuilt omrâde i
revisionen.

Delta for alt sOkerställa alt bedOmningen fOljer PCPs
riktlinjer for värdering och nedskrivningsprOvning.

Vidare har vi haft mOten med PCPs ansvariga for
vardering dar viktiga antaganden och bedOmningar
diskuterats. Vârt arbete har haft en generell
utgângspunkt for lâneportfOljen som helhet och darefter
har vi stickprovsmässigt fokuserat pa specifika
lânfordringar i portfOljen. Vidare har vi genom stickprov
kontrollerat att lAntagarna betalar räntor och
amorteringar i tid enligt fastställda lânevillkor.

Per definition är bedOmning av lânefordringars
nedskrivningsbehov behäftad med inneboende
osakerhet. Vi har som ett resultat av var granskning inte
rapporterat nâgra väsentliga iakttagelser till
revisionsutskottet.

Styrelsens och verkstäilande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktOren som har ansvaret for att arsredovisningen upprättas och att den ger
en rättvisande bild enligt arsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktOren ansvarar även for den
interna kontroll som de bedOmer är nOdvandig fOr aft upprätta en ârsredovisning som inte innehAller nâgra
vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller pa fel.

Vid upprättandet av Arsredovisningen ansvarar styrelsen och verkstallande direktOren fOr bedOmningen av
bolagets fOrmâga aft fortsätta verksamheten. De upplyser, när sâ är tillampligt, om fOrhâllanden som kan pâverka
fOrmagan aft fortsätta verksamheten och alt använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift
tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktOren avser aft likvidera bolaget, upphOra med
verksamheten eller inte har nâgot realistiskt alternativ an att gOra nâgot av delta.

Styrelsens revisionsutskott ska, utan alt det pâverkar styrelsens ansvar och uppgifter i Ovrigt, bland annat
Overvaka bolagets finansiella rapportering.

Revisorns ansvar
Vart mM är alt uppna en rimlig grad av säkerhet om huruvida arsredovisningen som helhet inte innehaller nagra
vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller pa fel, och aft lämna en revisionsberättelse
som innehâller vara ultalanden. Rimlig säkerhet är en hOg grad av säkerhet, men är ingen garanti fOr aft en
revision som utfOrs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer aft upptäcka en väsentlig felaktighet
om en sadan finns. Felaktigheter kan uppsta pa grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de
enskilt eller tillsammans rimligen kan fOrväntas paverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i
arsredovisningen.

En ytterligare beskrivning av vart ansvar for revisionen av ârsredovisningen finns pa Revisorsinspektionens
webbplats: www.revisorsinspektionen.se rn showdocument/documents/rev dok/revisors ansvar.pdf. Denna
beskrivning är en del av revisionsberattelsen.

Rapport om andra krav enhigt lagar och andra författningar

Uttalanden
UtOver var revision av arsredovisningen har vi även utfOrt en revision av styrelsens och verkställande direktOrens
fOrvaltning for Proventus Capital Partners II AB (publ) fOr ar 2018 samt av fOrslaget till dispositioner beträffande
bolagets vinst eller fOrlust.

Vi tillstyrker alt bolagsstamman disponerar vinsten enligt fOrslaget i fOrvaltningsberättelsen och beviljar
styrelsens ledamOter och verkställande direktOren ansvarsfrihet fOr rakenskapsaret.
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Grundfór uttalanden
Vi har utfört revisionen enhigt god revisionssed i Sverige. ‘Tart ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhâllande till bolaget enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt
fullgjort vârt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillrackliga och àndamâlsenliga som grund for vâra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret fOr fOrslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller fOrlust. Vid fOrslag
till utdelning innefattar detta bland annat en bedOmning av om utdelningen är fOrsvarlig med hansyn till de krav
som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer pa storleken bolagets egna kapital,
konsolideringsbehov, likviditet och stallning i Ovrigt.

Styrelsen ansvarar for bolagets organisation och fOrvaltningen av bolagets angelagenheter. Detta innefattar bland
annat att fortlOpande bedöma bolagets ekonomiska situation, och att tillse aft bolagets organisation är utformad
sâ aft bokföringen, medelsfOrvaltningen och bolagets ekonomiska angelagenheter i Ovrigt kontrolleras pa ett
betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den lOpande fOrvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och
anvisningar och bland annat vidta de âtgarder som är nodvandiga fOr aft bolagets bokföring ska fullgOras i
Overensstämmelse med lag och fOr aft medelsfOrvaltningen ska skötas pa eft betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vârt mM beträffande revisionen av forvaltningen, och därmed värt uftalande om ansvarsfrihet, är aft inhämta
revisionsbevis for aft med en rimlig grad av säkerhet kunna bedOma om nâgon styrelseledamot eller verkställande
direktören i nâgot vasentligt avseende:

• foretagit nagon atgärd eller gjort sig skyldig till nagon fOrsummelse som kan fOranleda ersaftningsskyldighet
mot bolaget

• pa nagot annat säft handlat i strid med aktiebolagslagen, ârsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vârt mal beträffande revisionen av fOrslaget till dispositioner av bolagets vinst eller fOrlust, och därmed vârt
uftalande om defta, är aft med rimlig grad av säkerhet bedöma om fOrslaget är fOrenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hog grad av säkerhet, men ingen garanti fOr aft en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer aft upptäcka átgärder eller försummelser som kan fOranleda
ersäftningsskyldighet mot bolaget, eller aft eft forslag till dispositioner av bolagets vinst eller fOrlust inte är
forenligt med aktiebolagslagen.

En ytterligare beskrivning av vart ansvar fOr revisionen av fOrvaltningen finns pa Revisorsinspektionens
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/rn/showdocument/documents/rev dok/revisors ansvar.pdf. Denna
beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Ohrlings PricewaterhouseCoopers AB, utsâgs till Proventus Capital Partners II ABs (publ) revisor av
bolagsstamman den 23 juni 2018 och har varit bolagets revisor sedan bolagets vinstandelslân noterades pa NGM
den 20 december 2011 och omfaftas därmed av reglerna fOr fOretag av allmänt intresse.

Stockholm den 26 mars 2019

Ohrlings PricewaterhouseCoopers AB

Peter Clemedtson
Auktoriserad revisor
Huvudansvarig


