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FORVALTNINGSBERATTELSE

INFORMATION OM VERKSAMHETEN

Proventus Capital Partners III AB, som at ett helagt dotterbolag till Proventus Capital Management AB (org.nr.

556930-7027), bedriver lànerOrelse genom utlàning till foretag. Bolaget är en alternativ investeringsfond i enlighet

med lagen (2013:561) om alternativa investeringsfonder och fOr~raltas av moderbolaget Proventus Capital

Management som sedan 18 juni 2014 hat tillsthnd fran Finansinspektionen att fOr~ralta alternativa

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

Verksamhetsinriktningen är direktlan till foretag samt fOrvarv av noterade obligationer och andra räntebärande

vardepapper. Koncernens huvudvaluta är svenska kronor. I de fall placeringar gOrs i andra valutor sker normalt

valutasakring till kronor. Investeringarna sker främst via dotterforetaget Proventus Capital Partners III KB

(org.nr. 969736-8125).

Verksamheten finansieras genom kapital fran ägaren samt genom upptagande av vinstandelslân fran i huvudsak

institutionella investerare. Därtill forfogar verksamheten over ataganden om kapitaltillskott till dotterbolaget

Proventus Capital Partners III KB. Dc totala finansieringsatagandena gentemot koncernen uppgar till 12 120 Msek.

Utnyttjandet av tinansieringsatagandena gentemot koncernen kan ske genom pakallande av bolaget om tillskott av

kapital i poster om S% av de totala atagandena. Vid rakenskapsarets utgang har totalt 10 302 Msek lillskjutits till

koncernen motsvarande 85% av totalt finansieringsatagande.

Fr o m 4 december 2018 stangdes Proventus Capital Partners III for nyinvesteringar da Proventus Capital koncernen

startat sin nya fond Proventus Capital Partners IV. Under december miinad pâkallades 15% av totala

finansieringsatagande varav lO% betalas under vàren 2019, därefter kommer inga fler tillskott att pakallas.

Vinstdelning till fOrman for innehavare av vinstandelsbevis i bolaget kommer att ske i svenska kronor.

Arsredovisningen upprattas i svenska kronor.

RESULTAT OCH STALLNING
PortfOljen av investeringar har gradvis byggts upp sedan 2014 och bestar vid bokslutstillfället av innehav i tjugofem

(tjugotre) skuldfOrbindelser. Ca 94% (88%) av portfoljen ar investerad i direktutlaning till foretag. Vàrdet pa
laneportfoljen uppgick till 6 112,9 (5 265,1) Msek. PortfOljen av marknadsnoterade obligarioner inklusive upplupna

rantor och terminskontrakt uppgick vid rakenskapsárets slut till 415,8 (724,8) Msek. Totala portfoljens

ackumulerade avkastning sedan start uppgár till 1 826,3 (1 015,6) Msek.

Nettoresultatet under rakenskapsaret uppgar till 163,9 (83,0) Msek for koncernen och 0,0 (0,0) Msek for
moderbolaget.

Eget kapital for koncernen uppgick till 740,0 (759,6) Msek och for moderbolaget 29,5 (33,1) Msek.
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VASENTLIGA HANDELSER EFTER RAKENSKAPSARETS UTGANG

I mars 2019 pitborjades en sk “UK administration” i en av Proventus Capitals Partners III investeringar,
Synseal. Processen, som drivs enligt engeisk insolvensrätt, innebär att stora delar av verksamheten
förvarvas av ledningen och Proventus Capital Partners III kvarstâr som lângivare. En mindre del av utl~nat
belopp kommer dock att kvarstá i den ursprungliga liintagaren, och de preferensaktier som vi
bokslutstillfället var värderade till GBP 5 miljoner kommer att skrivas ned i sin helhet. Givet r~dande
marknadslaget bedöms detta som ett battre alternativ an en forsaljning av delar av verksamheten till en
konkurrent som tills nyligen var huvudalternativet. Proventus Capital Partners III avser att kvarsth som
finansieringspartner till de nya agarna under en langre tidsperiod.

FORVANTNINGAR AVSEENDE DEN FRAMTIDA UTVECKLINGEN
Bolaget har som m~l att uppnâ 10 procent ârlig nettoavkastning till innehavarna av

vinstandelsbevis. Pa grund av portfoljens sammansattning och utveckling sedan start samt det
lága rantelaget, bedöms avkastningen hamna ett par procent lagre.

AGARFORHALLANDEN

Proventus Capital Partners III AB (publ) med sate i Stocltholm har följande agarstruktur:

Agare Antal aktier
Proventus Capital Management AB 5 000
Summa 5 000

FORSLAG TILL VINSTDISPOSITION

Koncernbidrag har lämnats till moderbolaget med totalt 43,5 (19,4) Msek. Det är styrelsens bedomning
att det redovisade egna kapitalet efter koncernbidrag är tillrackligt med h~insyn till de krav som
verksamhetens art, omfattning och risk ställer pa det egna kapitalets storlek i foretaget. Det foreslagna
koncernbidraget kan darmed försvaras med hansyn till vad som anges i ABL 17 kap 3~ 2-3 stycket.

Styrelsen föreslâr att till forfogande stâende medel disponeras enligt följande:
Fria medel 29 076 171
Arets resultat -30 445
Summa 29 045 726 kronor

Styrelsen föreslar att vinstmedlen disponeras sa

att i ny rakning överföres 29 045 726
29 045 726 kronor

Resultatet av verksamheten under rakenskapsaret och staflningen vid rakenskapsarets utgàng framgar
av efterföljande resultat- och balansrakningar med tillaggsupplysningar.

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

Bolaget har enligt àrsredovisningslagens krav 6:e kapitlet 8~ upprättat bolagsstyrningsrapport.
Rapporten finns tifiganglig hos bolaget och distribueras vid forfragan.
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KONCERNENS
RESULTATRAKNING i Tkr

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

Rörelsens nettointäkter

Ränteintäkter enligt effektivräntemetoden 6 706 435 538 444
Ränteintäkter och liknande resultatposter 6 160 913 83 812
Räntekostnader och hlcnande resultatposter 6 -628 244 -485 067
Reserv for befarade kreditfOrluster 1 -5 615 -

Summa finansnetto 233 489 137 189

Administrationskostnader 4,5 -69 386 -54 107

Rörelseresultat 164 103 83 082

Skatt 7 -163 -41

Arets resultat 163 940 83 041

RAPPORT OVER TOTALRESULTAT

Arets resultat 163 940 83 041
Ovrigt totairesultat - -

Summa totairesultat for áret 163 940 83 041

Hanforliga till:
Moderbolagets aktieagare -30 -42
Minoritetsintresse 163 970 83 083

163 940 83 041
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KONCERNENS
BALANSRAKNING i Tkr

TILLGANGAR

Anlaggningstillgàngar

Finansiella anlaggningstillgângar 8

Summa anlaggningstillgàngar

Omsattningstillgàngar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernforetag
Ovriga kortfristiga fordringar
Kortfristiga placeringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intakter

Likvida medel

Summa omsattningstillgángar

SUMMA TILLGANGAR

Not 2018-12-31 2017-12-31

6 112 913

6 112 913

122
133

1 884
415 815

5
10

11

5 265 131

5 265 131

86
1 167
1 623

724 828
2 271

729 975

752 954

1 482 929

6 748 060

417 959

19 857

437 816

6 550 729
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KONCERNENS
BALANSRAKNING i Tkr

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

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital (5 000 aktier med kvotvärde 100) 500 500

500 500
Fritt eget kapital

Balanserat resultat 575 577 676 088
Arets resultat 163 940 83 041

739 517 759 129

Summa eget kapital 740 017 759 629

Làngfristiga skuldef
Ovriga làngfristiga skulder 13 5 702 923 5 926 978

Summa làngfristiga skulder 5 702 923 5 926 978

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 12 20 596 -

Leverantörsskulder 175 0

Skulder till koncernforetag 61 589 15 935

Skatteskulder 7 57 830

Ovriga skulder 15 24 747 41 069

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 14 625 3 619

Summa kortfristiga skulder 107 789 61 453

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 6550729 6748060
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RAPPORT OVER FORANDRINGAR I EGET KAPITAL i Tkr

Ingâende balans per 1 januari 2017

Totairesultat
Arets resultat
Ovrigt totairesultat
Summa övrigt totafresultat

Transaktioner med andelsãgare
Delägares tillskott
Aterbetald tillskott
Utdelning
Summa transaktioner med andelsagare

Transaktioner med aktieagare
Lärnnade koncernbidrag
Erhàllna aktieagartillskott~)
Aterbetalda akieagartillskott*)
Summa transaktioner med aktieagare

Utgàende balans per 31 december 2017

Overgingseffekt reservering IFRS 9

Justerad ingàende balans per 1 januari 2018

Totairesultat
Arets resultat
Ovrigt totairesultat
Summa övrigt totairesultat

Transaktioner med andelsagare
Deliigares tillskott
Aterbetald tillskott
Utdelning
Summa transaktioner med andelsägare

Transaktioner med aktieägare
Lãmnade koncernbidrag
Erhâllna aktieagartillskott*)
Aterbetalda akieagartillskott*)
Summa transaktioner med aktieägare

*) Verksamheten finansieras bi a genom villkorade kapitaltillskott fr~tn ägarna. Villkoren for Oterbetalning av

tillskotten är att det har skett amortering av fondens portfOlj.

Ovrigt
Aktie- Balanserat tillskjutet Minoritets S:a eget
kapital resultat kapital intresse kapital

500 41 031 32 266 658 980 732 777

-42 83 083 83 041
0

-42 83 083 83 041

64 000 64 000
-52 225 -52 225
-49 193 -49 193
-37 418 -37 418

-19431 -19431
3000 3000

-2 340 -2 340
-19 431 660 -18 771

500 21 558 32 926 704 645 759 629

-32 497 -4 040 -36 537

500 -10 939 32 926 700 605 723 092

-30 163 970 163 940
0

-30 163 970 163 940

256 000 256 000
-332 554 -332 554

-23 394 -23 394
-99 948 -99 948

-43 530 -43 530
12000 12000

-15 537 -15 537
-43 530 -3 537 - -47 067

500 -54 499 29 389 764 627 740 017Utgáende balans per 31 december 2018
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KONCERNEN
KASSAFLODESANALYS i Tkr

2018 2017

Not

16
Kassaflöde fran rörelsen 660 576 654 046

Betald ränta -197 033 -414 289
Erhàllen ränta 700 420 579 537
Minskning av kortfristiga fordringar 1 954 82 614
Minskning av fordringar koncernforetag 1167 -32
Okning av skulder till koncernforetag 7 012 987
~kning av kortfristiga skulder 3 562 3 605

Kassaflöde fran löpande verksamheten 1 177 658 906 468

Forvarv/okning av kortfristiga placeringar -169 346 -264 847
Avyttring/minskning av kortfristiga placeringar 372 406 370 826
Forvarv/okning av finansiella anlaggningstillgángar -2 802 879 -1 593 566
Avyttring/minskning av finansiella anlaggningstillgangar 1 412 455 894 982

Kassaflöde fran investeringsverksamheten -1 187 364 -592 605

Okning skulder kreditinstitut 20 596 -

Betalda koncernbidrag -5 021 -16 437
Erhá]ina aktieagartillskott 12 000 3 000
Aterbetald aktieagartillskott -15 537 -2 340
Insattning delagare 256 000 64 000
Uttag delagare -332 553 -52 225
Utdelning delagare -23 395 -49 193

Okning av lángfristiga skulder -635 481 118 580

Kassaflöde fran finansieringsverksamheten -723 391 65 385

Arets kassaflöde -733 097 379 248
Likvida medel vid árets borjan 752 954 373 706
Likvida medel vid ãrets slut 19 857 752 954
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MODERBOLAGETS
RESULTATRAKNING i Tkr

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

Rörelsens nettointäkter
Resultat fran andelar av koncernforetag 714 662 540 890
Ranteintäkter enligt effektivrantemetoden 6 12 883 15 838
Ovriga ränteintäkter och liknande resultatposter 6 1 059 381
Räntekostnader och liknande resultatposter 6 -622 556 -491 367

Finansnetto 106 048 65 742

Administrationskostnader 4,5 -62 385 -46 312

Rörelseresultat 43 663 19 430

Erhâllna koncernbidrag 133

Làrnnade koncernbidrag -43 663 -19 431

Resultat fore skatt 133 -1

Skatt 7 -163 -41

Arets resultat -30 -42

RAPPORT OVER TOTALRESULTAT

Arets resultat -30 -42
Ovrigt totairesultat -

Ovrigt totairesultat for aret, netto efter skatt - -

Summa totairesultat fOr ãret -30 -42
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MODERBOLAGETS
BALANSRAKNING i Tkr

TILLGANGAR 2018-12-31 2017-12-31

Anläggningstillgàngar

Andelar i koncernforetag 9 5 309 568 5 948 586

Finansiella anlaggningstillgángar 8 114 923 152 946

Summa anläggningstillgàngar 5 424 491 6 101 532

Omsattningstillgángar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 122 86
Fordringar hos koncernforetag 1 579 424 865 940
Ovriga kortfristiga fordringar 1 885 1 501
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter II 5 2 271

1 581 436 869 798

Likvida medel 14 269 13 664

Summa omsattningstillgángar 1 595 705 883 462

SUMMA TILLGANGAR 7 020 196 6 984 994
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MODERBOLAGETS
BALANSRAKNING i Tkr

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

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital (5000 aktier med kvotvàrde 100) 500 500

500 500
Fritt eget kapital

Balanserat resultat 29 076 32 655
Mets resultat -30 -42

29 046 32 613

Summa eget kapital 29 546 33 113

Lángfristiga skulder
Ovriga lângfristiga skulder 12 5 702 923 5 926 978

Summa lángfristiga skulder 5 702 923 5 926 978

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 175 0

Skulder till koncernforetag 1 278 278 1 012 829

Skatteskulder 57 830

Ovriga skulder 14 8 991 8 844

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 226 2 400

Summa kortfristiga skulder 1 287 727 1 024 903

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 7020196 6984994
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RAPPORT OVER FORANDRINGAR I EGET KAPITAL i Tkr

Ingáende balans per 1 januari 2017

Totairesultat
Arets resultat
Ovrigt totaltesultat
Summa övrigt totairesultat

Transaktioner med aktieagare
Erhâllna aktieagartillskott*)
Aterbetalt aktieragartillskott*)
Summa transaktioner med aktieägare

Utgáende balans per 31 december 2017

Totairesultat
Arets resultat
Ovrigt totafresultat
Summa övrigt totairesultat

Transaktioner med aktieagare
Erhãllna aktieagartillskott*)
Aterbetalt aktieragartillskott*)
Summa transaktioner med aktieagare

Utgâende balans per 31 december 2018

Ovrigt
tillskjutet

kapital
32 266

*) Verksarrtheten finansieras bi a genom vilikorade kapitaltiflskott fran agarna. Vilikoren for aterbetalning av

tillskotten är att det hat skett amortering av fondens portfolj.

Aktie
kapital

Balanserat
resultat

-271

S:a eget
kapital
32 495500

-42 -42

-42 -42

3000 3000
-2 340 -2 340

660 660

500 -313 32 926 33 113

-30 -30

-30 -30

12 000 12 000
-15 537 -15 537

-3 537 -3 537

500 -343 29 389 29 546
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MODERBOLAGETS
KASSAFLODESANALYS i Tkr

2018 2017

Not

16
Kassaflöde fran rörelsen 652 120 494 569

Utbetald ränta -197 033 -414 289
Erhallen ränta 60 930 60 930
Okning av kortfristiga fordringar 1 832 -337
Okning av fordringar koncernforetag -713 495 -540 922
Okning av skulder till koncernforetag 204 044 415 276
Minskning av kortfristiga skulder -2 772 -197

Kassaflöde fran den löpande verksamheten 5 626 15 030

Forvarv/okning andelar koncernforetag -2 168 000 -542 000
Avyttring/minskning andelar koncernforetag 2 807 018 422 760

Kassaflöde fran investeringsverksamheten 639 018 -119 240

Betald koncernbidrag -5 021 -16 437
Erhâllna aktieagartillskott 12 000 3 000
Aterbetalda aktieagartiflskott -15 537 -2 340
Okning av Thngfristiga skulder -635 481 118 580

Kassaflöde fran finansieringsverksamheten -644 039 102 803

Arets kassaflöde 605 -1 407
Likvida medel vid árets början 13 664 15 071
Likvida medel vid árets slut 14 269 13 664
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BOKSLUTSKOMMENTARER OCH REDOVISNINGSPRINCIPER

Not 1 Redovisningsprinciper

Arsredovisningen for moderbolaget har upprattats cnligt Arsredovisningslagen (1995:l554~, ROdet for finansiell rapportering
rekommendatton RFR 2 (2008:25) och Lag (2013:561) urn fOrvaltare av alternativa investeringsfonder.

lKunccrnrcduvisningen fOr Pruventus Capital Partners III All koncernen har upprattats i enlighet med International Financial Reporting
Standards (IFRS) sOdana de antagits av EU med kompletterande redovisningsregler for koncerner i RI5R 1.

Moderbolaget tillhirnpar alternativregeln cnligt RFR2 for redovisning av koncernbidrag, vilket innebar att konccrnbidrag redovisas som
bukslutsdispusitiun i resultatrakningen.

Koncernredovisning

DotterfOretag

Dottcrforctag Sr alla de foretag dIr koncernen har rItten att utforma finansiella och operativa strategier p5 ctt sStt som vanligen fOljcr med ett
akticinnehav uppgSende till mer Sn hSlften av rOstrStterna. DotterfOretag inkluderas i kuncernredovisningen frln och med den dag dl det
bestSrnmande inflytandet OverfOrs till koncerncn. Dc exkluderas frIn och med den dag dl det bestSmmandc inflytandet upphOr.

FOrvSrvsmetodcn anvands fOr redovisning av koncernens fOrvSrv av dotterbolag. Anskaffningskustnaden for ett fOrvSrv utgOrs av verkligt
vSrde p5 tillglngar som lamnats sum ersSttning, emitterade egetkapitalinstrurncnt och uppkomna eller Overtagna skulder per overlltelsedagen,
plus kostnader som Sr direkt hSnfOrbara till fOrvSrvet. Identifierbara fOrvIrvade tillgIngar och Overtagna skulder och eventualfOrpliktelser i ett
foretagsforvSrv vSrderas inledningsvis till verkliga vIrden p5 fOrvIrvsdagen oavsett umfattningen p5 eventuellt minuritetsintresse. Det
Overskott sorn utgOrs av skillnaden mellan anskaffningsvlrdet uch det verkilga vIrdet p5 kuncernens andel av identifierbara fOrviirvade
nettotillglngar redovisas som goodwill. Om anskaffningskostnaden understigcr det verkliga vIrdet for det fOrvSrvade dutterfOretagets
nettotillgangar, redovisas mellanskillnaden direkt i resultatrSkningcn.

Koncerninterna transaktioner och balansposter samt orealiscrade vinster pI transaktiuner mellan koncernfOretag ehmincras. Aven orcahserade
fOrluster elimineras, om inte transaktionen utgOr ett bevis p5 att ett nedskrivningsbehuv fOreligger fOr den OverlItna tillgIngen.
Reduvisningsprinciperna for dotterfOretagen har i fOrekommande fall andrats fOr att garantera en konsekvent tdlSmpning av koncernens
principer.

Fordringar och skulder 1 utlllndsk valuta
VSrdering a~’ fordringar uch skulder i utlIudsk valuta bar skett till balansdagcns kurs. Valutaterminer sum anvSnds fOr sIkring av
kurtfristiga placeringar redovisas till verkligt vSrde mcd vSrdeforandring Over resultatrIkningen sum rSnteintSkter och liknadc
resultatpuster. Vid omvIrdering a\’ tillglngar och skulder har fOljande kurser använts:

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

Klassificcring av anlaggnings- och omsSttningstillgangar i balansrakningen
Till anllggningstillgsngar hOr lSncfordringar fOr vilka det finns en avsikt att hSlla till fOrfall. ‘fill ornsSttningstillglngar hOr kortfristiga
placeringar sarnt bankkonton.

Viirderingsregler
Finansiella anlSggningstillglngar i utlSndsk valuta vSrderas till upplupet anskaffningsvlrde justerat till valutakurs p5 balansdagen, enhgt ovan.

Finansiella instrument; redovisning och vardering
Finansiella tillgsngar kiassificeras i kategurierna llnefurdringar och kurtfristiga placeringar.

Klassificeringcn Sr beroende av fOr vilket syfte den finansiella tillglngen fOrvSrvades. Ledningen faststlllcr klassificeringcn av de finansiella
tillgsngarna vid det fOrsta reduvisningstillfiillet.

Llnefordringar Ir finansiella tillglngar sum inte Sr derivat, sum har faststlllbara betalningar och sum lute Ir noterade p5 en aktiv marknad. Dc
inglr i anllggningstillglngar med undantag fOr poster med en fOrfalludag mindre In 12 mlnader efter balansdagen vilka klassificeras sum

omslttningstillgsngar.

Kortfristiga placeringar Ir finansidlla instrument och derivat sum hr noterade pS marknadsplats. Derivat med negativa vlrden klassificeras sum
Ovriga kortfristiga skulder.

Kortfristiga placeringar och derivat med negativa vhirdcn vlrderas till verkligt vlrde. Vlrdeforlndringar reduvisas Over resultatrlkningen sum
rlnteintlkter uch liknande resultatpostcr.

VinstandelslSn redovisas till upplupet anskaffuingsvlrde sum hr beroende p1 underliggande avkastningen ph bolagets tillgsngar. Pusaiv
avkastning ph vinstandelsllnen reduvisas sum rlntekustnadcr fOr bolaget och iuglr i marknadsvlrdet. Negativ avkastning pS vinstandelsllncn
redovisas sum rlnteintlkt cnligt effektivrlntemetoden fOr bolaget och mglr i marknadsvlrdet.

Ovrign fordringar uch skulder tas upp i balansrlkningen till numinellt belupp eller till det vIrde sum de bedOms inflyta till.
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Nya standarder samt lindringar och tolkningar av befintliga standarder som trItt i kraft 2018-01-01

IFRS 15 Intiikter frln avtal med kundcr Iron ny intIktsstandard sum erstitter befinthga standarder och uttalanden om intIkter. Standarden
medfOr inte nIgon pIverkan pa Proventus Capital Partners Ills nettoomsattning dl fonden inte har nlgra andra vlstenliga intIktcr In rInteintakt

International Accounting Standards l3oard antog hOsten 2016 den nya standarden IFRS9 l!inansiella instrument yukon bor1ade tillhimpas I
januari 2018. Den nya standardon unnebIr att redovisningen av kreditfOrluster skor utufrln fOrvIntade fOrlusthIndelser och inte intrIffade
fOrlusthIndelser. Koncernen har utvIrderat sina finansiella tillglngar och skulder och den fOrväntade effekten av Overglngen till den nya
standarden I januari 2018. Majoriteten av koncernons finansuella tillgIngar avser llnefordrungar som fOr nIrvarande klassifieras som tillglngar att
hIllas till fOrfall och vIrderas till upplupet anskaffningsvIrde vilka uppfyller villkoren fOr vIrdering till upplupet anskaffningsvarde enligt IFRS9.

Finansuella tiigIngar som It fOremful for nedskrivnungar hat delats upp i tre kategorier baserat p11 risken for falhssemang. I den fOrsta kategorin
ungIr tuilgangar dIr ungen viisenthg Oknung av kreditrisk har skett vid rapporterungstillfiillet, i den andra hat en viisentlig Okning av krcditrusk
untrIffat och i den tredje forehggcr objektiva bevus for nedskruvning. FOr tillglngar i den fOrsta kategorin ska nedskrtvnungar redovisas baserade p
fOrvIntade fOrluster under de kommande tolv mInaderna medan u kategori tvl och tro ska fOrvIntade fOrluster Over hela tullglngens lOptud
redovisas. Detta innebIr att nedskrivnungar for befarade fOrluster ska redovisas vid det fOrsta redovisningstillfutllct. FOr finansiella skulder andras
inte klassificeringen och varderingen.

Nedan tabell visar forlindringen av Ianefordringarnas kiassificeringar utifrIn IFRS9.

2018
Tkr

Llunefordringar 2018-1)1-01
Aterbetalda llnefordrungar
Utbetalda Ilnefordringar
FOrtindring upplupen rInta
OmvIrdering valuta/Ovng justerung
Llnefordringar 2018-12-31

Reservering 2018-1)1-1)1
Aterbetalda lInefordnngar
Utbetalda lInefordringar
Omviirdering valuta/ovrig justering
Reserverung 2018-12-31

Total Kategori I l<atcgori 2 Kategori 3

5 145 114 4 536 291 276 402 332 421
-1 914 814 -l 914 814

1 965 025 1 458 862 390 461 115 702
36 470 27 706 8 764

161 068 71 076 85 099 4 893
5 392 863 4 179 121 751 962 461 780

Total Kategori 1 Kategori 2 Katcgori 3
-36 537 -24 618 -10 418 -l 501

8785 8785
-19 335 -6 544 -12 791

4 935 617 4 407 -89
-42 152 -21 760 -18 802 -1 590

Nya standarder som Innu ej trlitt kraft per 2018-12-31

Den nya standarden enhgt IFRS 16 bedOms into att flu nlgon vasentlig inverkan dl koncernen for nIrvarande Into hat nIgra
hyrcs— dot leasingkontrakt.

Av tabellen nedan framglur hur finansiclla tillgIngar och skulder kiassificerats utifrlun IFRS7

Total TillgIngar/
skulder

vlurderade
till verkligt

värde via
resultat

rIknungen ________________

5 392 863

122
133

1 884

5

__________________________________________ 19 857 ________________

5414864

Tiflgangar
Llnefordringar
Preferensaktier
Kundfordringar
Fordringar hos konccrnfOretag
Ovriga fordringar
Derivat
Obligatuoner
FOrskottsbetalda kostnader
Likvida model
Summa

Skulder
Skulder till krcditinstitut
Vunstandelslln
LeverantOrsskulder
Skatteskulder
Skulder till koncernfOretag
Ovriga kortfristtga skulder
Derivat
Upplupna kostnader
Summa

5 392 863
720 050

122
133

1 884
40 347

375 468
5

19 857
6 550 729 1 135 865

2018 Tkr LIne
fordringar

och Ovriga
fordringar

Ovriga
finansuella

skulder

720 050

40 347
375 468

20 596 20 596
5 702 923 5 702 923

175 175
57 57

61 589 61 589
19 875 19 875
4872 4872

625 625
5 811) 712 4 872 5 805 840
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lotal Tillg6ngar/
skuldcr

vSrderadc
till verkligt

vtirde via

Lilne- Ovriga
fordringar finanstella

och Ovriga skulder
fordringar

TillgSngar
Finansiella tiligIngar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernfOretag
Ovriga fordringar
Derivat
Obligationer
Förskottsbetalda kostnader
Likvida medel
Summa

Skulder

5 265 131
86

1167
1 623

39 649 39 649
685 179 685 179

2271
752 954

6 748 060 724 828

5265 131
86

1167
1 623

2271
752 954

6 023 232

VinstandeislIn
LeverantOraskulder
Skatteskulder
Skulder till koncernfOretag
()vriga kortfristiga skulder
Dcrivat
Upplupna kostnadcr
Summa

TillgSngar vSrderade till verkligt värde
I tabdllerna nedan lImnas upplysning om hur verkligt vSrdc har bcstiimts for de finansiella instrument som vSrdcras till verkligt
viirde i balansrakningen. Uppdelningen av hur verldigt vSrde har bestSmts gOrs utifrOn tre mv6er:

NivS 1: enligt priser noterade p8 en akttv marknad for samma Instrument
NivS 2: utifrSn dirckt diler indirekt observerbar marknadsdata som inte inkluderas i nivS 1
NivS 3: utifrSn indata som inte Sr observerbar pa marknaden

FOljande tabell visar bolagets tiligangar och skulder vSrderade till verkligt vSrde
per 31 december 2018 i Tkr

TillgSngar
Finansiella tillgangar värderade till verkligt
vIrde via resultatrakningen
- Langfristig Investering prefercnsaktier
- Vardcpapper sum innehas for handel
- Derivatinstrument sum anvSnds fOr

siikringsandamal
Summa tillglingar

Skulder
Finansidila skulder vSrderade till verkligt
vSrde via resultatrakningen

Derivatinstrument som anviinds for
sSkringsandamll

Summa skulder

NivS 1 NivS 2 NivI 3 Summa

720 050 720 050
375 468 375 468

40 347 40 347
- 415 815 720 050 1 135 865

4872 4872
- 4872 - 4872

556926-8021

2017 Tkr

resultat—
rSkningen

5 926 978 5 926 978
(1 (1

15 935 15 935
830 830

12 574 12 574
28 495 28 495
3619 3619

5 988 431 28 495 - 5 959 936
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Följande tabell visar bolagets tiliglngar och skulder vIrderade till verkligt värde
per 31 december 2017 i Tkr

TiligIngar
Finansiella tifigIngar vlrderade till verkligt
varde via resultntrllkningen
- Llngfrisig investcringar I prcfercnsaktier
- VIrdepapper som innehas fOr handel
- Derivatinstrument torn anvInds for

sllkringslndamlll
Summa tillgllngar

Skulder
Finansiella skulder vIrderade till verkligt
värde via resultatrllkningen
- Derivatinstrument som anvInds for

sakringsandamlll
Summa skulder

NivI 1 NivI 2 NivI 3 Summa

685 179 685 179

39 649 39 649
- 724 828 - 724 828

28 495 28 495
- 28495 - 28495

Nedan beskrivs de metoder och antaganden som frlmst anvlnts fOr att faststlllla verkligt vllrde p8 de finansiella tillglngar och skulder sorn
redovisats i tabellerna ovan.

Ksr(itlgap/acerin4ar sd andrafinasisie//ap/acs’ringar
Obligationer vIrderas till noterade kOpkurser. Ores aktuellt pris saknas anvInds senast noterade pris med en
individuell bedOmning av poser Kursen bestams i dessa fall mcd utgllngspunkt frIn:
— Prishistonk i det noterade instrumentet.
- Kurs frln oberoende mllklare sum bolaget fIn p8 eller i nIra anslutning till rapporteringsdagen.
- Pris p8 andra instrument som emittenten gett Ut mcd jämfOrbar lOptid.
- Pris p8 emittentens CDS-kontrakt urn uppgift finns tillganglig.
Samtliga avvikelser frIn noterade kurser eller individuellt bedOmda pnser dokumenteras av investerings
organisationen.

Dcriva(i#slriune#1
FOr valutakontrakt bestIms det vcrkliga vIrdet med utg%ngspunkt (hr noterade kurser i respektive valuta. Det verkliga vIrdet fOr ranteswapar
baseras p8 en diskontering av berllknade frarnttda kassaflOden enhgt kontraktets villkor och fOrfallodagar med utgllngspunkt i rnarknadsrtntan
fOr liknande instrument p8 balansdagen.

Ovr(ga ui/(gchgar srI skuklerisan in/c redsvisas li/I ivrk/s~g1 si/n/c

Bolagets bllsta bedOmning ar att det bokfOrda vardet avseende de finansiella tillglngar och skulder sum inte redovisas till verkligt vIrile
OverensstImrner i all vIsentlighet med det verkliga vIrdet. FOr lIneportfOljen som helhet har ingen vIsentlig fOrIndring skett av underliggande
krcditrisk som skulle pllverka det redovisade upplupna anskaffningsvardet och sum skulle indikeraen vIsentlig skillnad jImfOrt med verldigt
vIrde.

1,ises/erarredsvisn,ni1

Dc vinstandelsbevis sum har emitterats loper med avkastning ft o m fOrsta emissionstillfiillet 14 maj 2014. Koncernen bedrev ingen vcrksamhet
fOre 14 maj 2014 vilket innebIr att hela det rcdovisade resultatet delas enligt avtal med investerarna.

TKr

RInteintIkter, utdelningar och vardefOrandring obligatiuner
Reserv fOr befarade kreditfOrluster
FOrlust avvecklad verksarnhet
Ovriga intIkter
Valutaresultat, Ovriga rIntekostnader
Adrninistrationskostnadcr
Resultat fore vinstdelning

Resultatandel vinstandelsbevis

Resultat fOre skatt och koncernbidrag

2018-01-01 2017-01-01 2014-05-14
2018-12-31 2017-12-31 2(118-12-31

-121 862
362 557
-21 769

-263 085
2 566 684

772691 589437 2610843
-5 615

80 342
-5 471

-69 386
772 561

25 748
-2 858

-54 107
558 220

-608 458 -475 138 -1 232 669

164103 83082 1334015
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[71s,s!us,dels/de
Utvecklingen av det redovisade upplupna anskaffningsvardet p8 bolagets utstSllda vsnstandelslkn Sr beroende isv den underliggande avkastningen
p5 bolagets tillgSngar. Ingen del av avkastningen pS vinstandelsbevisen Sr garanterad av bolaget och vinstandelsinnehavarna stSr samma risk som
bolagets agare gallande investerat kapital. Samthga investerare erhlller urn fOrutsSttntng finns en lSgsta avkastning uppgSende till stibor + 2
procent, dock lSgst 5 procent per Sr innan vinstdeining mellan bolaget och Investerarna skcr. Eventuell nettuvinst overstigande hurdle rate delas
80/20 melian Investerarna och Proventus Capital Partners III AB. Realiserade vinster p5 innehaven i portfOljen med avdrag for periodcns
kostnadcr utbetalas kvartalsvis.Vinstdclningcn aker i svenska kronor vilkct medfOr att all rappurtering mut investerarna skcr i svcnska kronor.

Not 2 Finansiella risker
Koncernen Sr utsatt for rSnterisk, kreditnsk, valutarisk och lskvsditetsrssk. Lsngivarna har samma risk sum aktieSgarna i bolaget och
avkastningen ar beroende av utfallet i forvaitningen. L5nen har ingen garanserad avkastning elier nsgon garanterad rstt till Sterbetalning.
Avkastningcn ar villkorad av realiserade resultat och ska regleras kvartalsvis urn forutssttningar for utbctalning Sr uppfyllda enligt
Illnevillkoren. Bcroende p5 denna struktur pSverkas Inte bolagets beskrivna risker enligt nedan.

RSntensker och kreditrisker
liolaget har en begrSnsad rSntensk dS rSntcfOrsndringar i normalfallet intc fllr nsgun vSstentlig psverkan. RSntan till bulagets lsngivare Sr
beroende av avkastningen av bulagets tillgSngar. Avkastningen frln dutterfOretagets lsncfurdringar och tillgsngar Sr Sven kopplade till rorlig
marknadsranta. Koncernen minimcrar rSntensken i lsnefordnngarna genom att utlSning Sven Sr kopplad till rOrlig marknadsrSnta med psslag av
en marginal. Detta rncdfOr att rSntemarginalcn fOrbhr ofOrSndrad Over tiden. I de fall rantebindningstiden Sr langre kan rSntan swappas till 90
dagar fOr att minska rSntensken. Respcktivc lSntagares kreditvSrdighct och dSrmed fOrknippad nOdvSndig avkastning bedOms i samband med
utlSningstillfihlet. Koncernen tilSmpar en intern risk- och prissSttningsmodell sum bI a tar hSnsyn till bolagets bransch, marknadsfOrutsSttningar,
bolagets lOnsamhet och skuldsSttning. llaserat p5 modellen bestSms yukon lSgsta rSnta och villkur sum respektive engagemang bOr ha.
Kredstkvahtdn for samthga cngagcmang fOljs upp lOpande och varje kvartal gOrs en bcdOmning av eventuellt reserveringsbehov. Overlag hat
portfOljcn levererat i bnje mcd med fOrvsntningar uch dess kreditkvalitd sum heihet anses generellt vara av god kvalitet. VSrdcringcn av
lSnefordringar per balansdagen bedOms dSrrned vara rSttvisande.

Dotterforetagets obhgatsonsportfolj Sr utsatt bSde for rSnterisk, krcditrisk sarnt i vissa fall Svcn valutarisk. D5 placerings- inriktningen Sr
high-yield obligatiuner sS psverkas priset p5 ubligationerna av b5de rSnterisk men framfOr alit av kreditrisk. Risken bedOms med hjSlp av
samma model sum anvSnds for lsncportfOljen.

l5br ati begransa risken bar dotterfOretaget internt begrSnsat storleken p5 respektive engagemang, sSvSl i ISne- sum i obligationsportfoljerna utifrl
totala tsilgSngliga medel sum finns att tillgs.

Valutarisker
I de fall placering sker i andra valutur Sn svenska kronur tcrminssskras normalt den underliggande investeringen till krunur for att minirnera

valutanskcn. Terminskuntrakten gOrs nurmalt med en lOptid p5 3 rn5nadcr varefter nya kuntrakt tecknas for att sSkra placeringen. Detta
medfOr Over tiden att realiserade resultat uppkumrner pS sSknngsmstrumentet medan den underliggande placeringen endast medfor oreahserade
vardefbrhndringar. Valuta- effekten i resultatet av vsrdeforSndringen p5 den underliggande placeringen och sSkringsinstrumentet tar duck Ut

varandra. ValutafOrSndringar f5r dSrf0r ej vSsentlig psverkan.

Likviditetsrisk
Kuncernens likviditetsrisk best5r deli i mojligheten att reahsera innehav i l5nc- uch ubhgatiunspurtfoljerna men Sven av SterbetalningsfOrmsgan
for inl5nade medel. Dc b5da riskerna speglar varandra. Den Overgripande likviditetsrisken fOr modetbolagets bedOms vara lSg. Vcrksamheten
finansieras dels med vinstandelsl5n, deli med eget kapital. Aterbetalning av vinstandelsl5nen sker i takt mcd att dutterforetagess fordringarna
forfaller till betalning och likviditet inflyter diet i takt med att avkastningen realiseras genom utbetalning till moderbulaget. Vinstandclsl5nen
p5verkas isv kuncernens avkastning uch Sterbctalning isv l5nen kan cnligt villkuren aldng ske utan att tdlgSngliga medel finns.

DotterfOretagets placering i direkta lSn uch high-yield ubisgattoner kan medfOra att det i vissa fall kan vista sv5rt att realisera innehaven. 1)8
Sterbetalning av vinstandelsl5nen SndS inte kan pskallas isv innehavarna, fOrutum isv realiseracle vinster/fOrfall iS Sr den Overgripande
hkviditetsriskcn l5g. Bolaget bar r5tt att ta upp kurtfristig finansiering fOr att Oka flexibiliteten uch b5ttrc kunna mOta invcsteringsmOjlighcter i
avvaktan p5 emission av for vinstandelsl5n mom cameo for det fr5n l5nsagarna tntala l5ncutrymmet.
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Ur nedanst8ende tabell Over odiskonterade kassafloden framgllr koncernens finansiella fordringar och skulder uppdclad efter den tid som p8 bala
dterstllr fram till den bedOmd fOrfallotidpunkt. Varje l8ne~ samt obltgationsfordran per balansdagen liar sctts over och gjorts en bedomning om
fOrvllntad llterbctalningstidpunkt. Rllntsatsen Ir bascrad pa en kontrakterad, forvllntad avkastning i samband med utlaningstillflillet.
Valutaterminer liar redovisats netto. Avvecklingen av dessa kan varicra. I vissa fall utvllxlas bruttobelopp och i andra fall sker avvcckling genom
reglering av nettobelopp. Samtliga tcrmlner gors dock mcd etableradc motpartcr och nskcn fOr att cnbart det cna flOdct i tcrmtncn ska utväalas
och diirmed innebIra en risk fOr bolaget sea enbart som en teoretisk risk. Berllknad utbetalning av vinstandelslllnen fOljer l8neportfOljens
fOrvllntade rllnteflOden samt ilterbetalning dar avkastningen llr beroende av lllneportfOljens utveckling.

Odiskonterade kassallllden
2018

Skuld till kreditinstitut
Skulder till konccrnfOretag
Ovriga skulder
Derivat
Vinstandelsllln
Summa

Skulder till koncernfOretag
Ovriga skulder
Derivat
VinstandelslIn
Summa

Not 3 Viktiga uppskattningar och bedOmningar fOr redovisningsiindamlll
Koncernen ser Over ama llnefordringar kvartalsvis for att bedOma behovet av reservering fOr osakra fordringar. BedOmningcn gOrs individuellt
for varje lllneavtal. En djupare analys av varjc engagemang gOr kvartalsvis for bedomning av om bolaget klarar uppsatta vi.llkor.

Rcvisionsuppdrag
Ovriga lagstadgade uppdrag
Skatterlldgivning
Vllrderingstjiinster
Ovriga tjanstcr

Totalt <1 ár 1—2 ár

Llncfordringar och pref.aktier
Fordringar hos koncernforetag
Ovriga kortfrtstiga fordringar
Obligationer
Derivat
Likvida medel
Summa

7 092 724
133

1 884
361 143

40 347
19 857

7 516 088

3—5àr >5àr

341 2984 032 684
133

1 884
351 723

40 347
19 857

4446628

2718742

9 420

2 728 162 341 298 -

20 596 20 596
61 589 61 589
19 875 19 875
4872 4872

7221318 4259919 2626412 334987
7328250 4366851 2626412 334987

Odiskonterade kassaflOden Totait < 1 ár
2017

Lanefordringar 5 865 889 2 884 593
Fordnngar hos koncernfOretag 1 167 1 167
Ovriga kortfristiga fordringar 1 623 1 623
Obligationer 809 715 293 179
Derivat 39 649 39 649
Likvida medel 752 954 752 954
Summa 7 470 997 3 973 165

1—2ár 3—5âr >5ár

2 447 439 533 857

516 536

2 963 975 533 857 -

15 935 15 935
12574 12574
28 495 28 495

6 476 486 3 056 178 2 892 835 527 473
6 533 490 3 113 182 2 892 835 527 473

Not 4 Administrationskostnader

Under rakenskapslret 2018 har ersattning till OhrlingsPriccwatcrhouscCoopers All uppglltt till 378 Tsek fOrdelat p5 fOljande kategorier:
Ktsnccrnen

l’wC: 2(118
378

2017
521

378 521
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Not 4 Administrationskostnader forts.

Under rlkenskaps8rct 2018 har ersiittning till OhrlingsPnccwaterhouscCoopers All uppglltt till 178 Tsek fllrdclat p8 fOljande kategorier:

Moderbolaget
PwC:

Rcvisionsuppdrag
Ocriga lagstadgadc uppdrag
Skatterlldgivning
Varderingstjllnstcr
Ovriga tlanster

Inkop och försaljning mellan koncernfOrctag:

178 152

I administrationskostnader ingSr faktureradc forvaltningsarvodc mcd 58,4 (24,6) Msck Iran moderbolaget Proventus Capital
Management All under 2018. Lllmnadc koncernbidrag fran Proventus Capital Partners Ill All till moderbolaget uppgllr till 43,5 (19,4) Mack.

Not 5 Anstllllda och pcrsonalkostnader

Moderbolaget

Ersattningar (AlP-fonder)

Utbetalda crsattningar till aamtliga anstllllda:

Fast crsattning

Antal personcr

Utbetalda ersattningar till vcrkställandc ledning och slldana anstllllda
som vasentligt paverkar den altcrnativa invcstcringsfondens riskprofil:

Fast ersattning

Antal personer

Sedan I januan 2018 bar den personal som arbctar med invcsteringsvcrksamhetcn I Proventus Capital Partners III All anstllllts i forvaltarbolaget
Proventus Capital Management All. Dotterforetagct Proventus Capital Partners III KB hade inga anstSllda under rapportpcnodcn.

Not 6 RSnteintSkter, rllntekostnadcr och liknande resultatposter

Koncernen

RSnteintSkter enligt effcktivriintcmetoden 5)

RänteintSktcr oeh vardcforandring fr8n ISo

Summa

RiintcintSktcr och liknandc resultatpostcr *)

Räntemtllktcr och vardeförandring frIn obligationcr

Summa

Ovriga rlnteintllktcr

Utdelning

Valutaresultat

Ovriga finansidlla intSkter

Rllntckostnadcr och liknandc resultatpostcr 5)

RSnta vinstandclsbevis

Reservering kapitalandelsbevis

Riintckostnadcr

Valutaresultat

Summa

Ovriga finansiella kostnadcr

5) RäntcintSktcr fran tillgllngar redovisade till vcrkligt värdc.

RllntcintSktcr fran tillgangar redovisade till upplupet anskaffningsvarde.

RSntckoatnader fran skulder redovisade till vcrkligt vlrde
RSntekostnader fran skulder redovisade till upplupet anskaffningsvarde

2018 2017

706 435 538 444

706 435 538 444

32 114 50 993

122 48

34142 -

14315 7071

80 220 25 700

160 913 83 812

-659 207 -563 985

50 749 88 847

-3205 -142

-16 581 -8 787

- -1000

-628 244 -485 067

32 236 51 041

700 820 538 444
733 056 589 485

-3205 -

-608 458 -475 281
-611 663 -475 281

21)18
178

2017
152

2018 2017

(1 13 822

0 9

(1 6028

0 3
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Not 6 Ränteintakter, räntekostnader och liknande resultatposter forts.

RknteintSkter och lsknandc resultatposter *1)

RSnteintSkter och vardeforandnng fran lan- och obligationer
Valutaresultat
Ovriga fsnansiella sntiikter

Summa

Räntekostnader och liknande resultatposter **)

Ränta vinstandelsbevis
Reservering kapitalandeisbevis
RSntekostnader
Valutaresultat

Summa

**) RanteintSkter fr8n tiligangar redovisade till upplupet anskaffningsvarde

RSntckostnader frIn skulder redovssade till vcrklsgt värde
Räntekostnadcr fr5n skulder redovssade till upplupet anskaffningsvarde

Moderbolaget
2017

15838
381

13942 16219

-659 237 -563 985
50 779 88 847

-13049 -15845
-1 049 -384

-622 556 -491 367

12883 15838
12883 15838

-166 -

-621 341 -490 983
-621 507 -490 983

Redovisat resultat fore skatt

Skatt berSknad enligt gallande skattesats (22°/u)

Skattecffekt av ej avdragsgilla kostnadcr

Skatteeffekt I egenskap av delagare I kommanditbolag

Skatt hanfOrhg till tidigare Irs redovisade resultat

Skatt hanfOrhg minoritets andel i kommanditbolag

Redovisad skattckostnad

Moderbolaget

2018 2017

133

30

-30

-133

-28 065 -14 003 - -

-163 -41 -133 -41

Bolaget har sedan hösten 2017 en paglende korrespondens med Skatteverket gallande en fOrlust i ett av Proventus Capital

Partners III engagemang. Skatteverket har 2018 avgransat diskussionen till att galla om dotterföretaget Proventus Capital Partners

III KB bedriver rörelse i skattemassig bemärkelse vslket skulle begransa Proventus Capital Partners III avdragsratt av förlusten tax

2017. Proventus Capital Partners III gOr gallande att kommanditbolaget definitivr bednver skattemassig rOrelse och nlgon
rcservering fOr tilikommande skatt har dIrfOr inte gjorts i bokslutet 2018.

Not 8 Finansidlla anlaggningstillgangar

Proventus Capital Partners III KB

Proventus Capital Partners Industries KB

2018-12-31

5 356 392

685 908

36471

2017-12-31

5110306

120 015

34810

2018
12 883

1 059

Not7Skatt Koncernen

2018

127 566

28 065

-30

-133

2017

63 651

14003

-41

—1

0

-41

Llnefordringar

Preferensaktier

Upplupna rIntor

Upplupen utdclning

Summa

Andra lIngfristiga vardepappersinnehav

Upplupna rIntor

Summa

34142 -

6112913 5265131

Moderbolaget

201 8-12-31 2017-12-31

114628 152554

295 392

114923 152946

Andra lfingfristiga vardepappersinnehav avser investcringar i form av direktlIn eller preferens aktier till foretag. PortfOljen omfattade
vid utgangen av rakenskapsaret av tjugofem engagemang. LOptiden varierar oeh uppskattas till tre till fern Ir.

Not 9 Andelar i konccrnforetag
Moderbolaget

Sate

Stockholm

Stockholm

201 8-12-31
Bokfdrt

värde

5 309 568

I)

2017-12-3 1
Bokfiirt

värde

5 948 586

0
5 309 568 5 948 586
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Not 9 Andelar i koncernforetag forts.

Ing5endc anskaffningsvarde
Anskaffning
Kapitaltillskott
Aterbetalat kapitaltillskott

Utgacndc ack anskaffningsvarde

Arsredovisning 2018

Innehaven vSrdcradcs till marknadsviirde.

Vcrkhgt Anskaffnings
värde vSrdc
40 347

370 929
4 539

415 815

Verkligt
vlrde
39649

674 955
10224

724 828

8,9710 370 929

370 929

8,2322 315278

9,8497 359 677

674 955

Forutbetalda personalkostnadcr

Forskottsbetald avgift for kapitalanskaffning

Ovriga fOrutbctalda kostnadcr
Summa

FOrutbetalda pcrsonalkostnader

FOrskottsbctald avgift fOr kapitalanskaffning

Ovriga fOrutbctalda kostnadcr

Summa

Not 12 Skulder till kreditinstitut

Utnyttjad chcckkrcdit SEB

Summa

2018-12-31 2017-12-31

58

2 209

5 4
5 2271

Modcrbolagct

2018-12-31 2017-12-31

- 58

- 2209

5 4

5 2271

Koncernen

2018-12-31 2017-12-31

20 596 -

20 596 -

Dottcrbolaget hade vid utgangen av rSkenskapsSret en checkkredit uppglende till 500 Msck. Krcditen utnyttjas fOr att kortfristigt

finanisera nya affärer innan nyrt kapital tas in frIn andelsIgarna.

2018-12-31 2017-12-31

5 948 586 5 829 345
- 0

Not 10 Kortfristiga placeringar

Koncernen

Derivat
Obligationer
Upplupna rIntor

2168000
-2807018
5 309 568

542 000
-422 759

5948586

2017-12-312018-12-31

Anskaffnings
vSrde

356 718

356 718

PortfOliens sammansattning

597 576

597 576

Valura
kurs

2018-12-31 Nomincllt Snitt- Verkligt
värde lokal pris vSrde lokal

valuta valuta

Obligationer (USD) 46 411 89,1% 41 348
Obligationer (EBB) - - -

2017-12-31 Nominellt Snitt- Verkligt

vIrde lokal pris vSrde lokal
valuta valuta

Obligationer (USD) 41 651 92,0% 38 298

Obligationer (EBB) 36 700 99,5% 36 517

Vcrkligt
viirde sek

Valuta
kurs

Not 11 FOrutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Verkligt
vSrdc sek

Koncernen
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Not 13 Ovriga lSngfristiga skulder

Vinsiande/shevis

Arsredovisning 2018

VinstandclsbcvisSgarna liar forbundit sig att tillhandahSlla finanisering upp till 10 780 Msek. Agarnas insats enligt samma avtal uppglr till 1 340
Msck. Finansieringcn kan phkallas med 10 dagars varsel i dclar om 5 procent av det totala Stagandet.

Lhngivarna liar samma risk som aktieagarna i bolaget vad gliler avkastningens utveckling ph det investcradc kapitaict. Aktichgarna liar dock ett
mer mer lhngtghende ansvar for vcrksamhcten och skyldighet att betala Ut avkastningen till vinstandclsSgarna enligt dc kontraktuclla villkorcn.
LInen liar ingen garanterad avkastning ellcr nhgon garanterad rStt till ftterbctalning. Avkastningen Sr villkorad air reahserade rcsultat och ska
regleras kvartalsvis om forutsattningar fOr utbetalning Sr uppfyllda enligt Ilnevilikoren, se liven information Under avsnittet redovisningspnncipcr.

Rcdovisat
SEK LOptid vSrde varde vSrde vardc

Vinstandelsbevis 2014-2024 5 280 179 5 702 923 5 915 660 5 926 978

Orealiserat resultat 422 744 11 318
Rcaliscrat resultat 809 925 612 893
Totalt ackumulcrat resultat vinstandelslIn 1 232 669 624 211

VinstandclslSnen Sr noterade ph Debt Securitics-scgmcntet vid Nordic Growth Market NGlvI AB i Stockholm.

lJpplupna pcrsonalkostnadcr

Rcvisionsarvodc

Ovriga upplupna kostnader
Summa

Ovriga kortfristiga skulder
Valutatcrminer
Summa

Konccrnen
2018-12-31 2017-12-31

- 2269

450

900
3619

Koncernen
2018-12-31 2017-12-31

19875 12574
4872 28495

24747 41 069

Valutaterminer avscdda for sakring av lIne- och obligationsportfOl~crna. Tcrmincrna lie vSrderade till vcrkligt vIrile.

Not 16 Kassaflöde fran rörelsen

Resultat fOre skatt

Jns/enigJhrpssierssm in/s in,gdri k.assaflode/ mm.

Oreahserat resultat valutaterminer
Orcaliscrad vSrdcforSndring kortfristiga placeringar
Orealiserade valutaresultat
LImnade koncernbidrag
Periodiserade rSntckostnader
Periodiserade rSntcintSkter och utdelning

Kassaflöde frIn rOrelsen

Konccrncn Moderbolaget
2018 2017 2018

164 103 83 082 133
2017

Avkastninn vinstandelslln
2018-12-31

Nomincllt
2017-12-31

Redovisat Nominellt

Not 14 Uppiupna kostnader och fOrskottsbetalda intSkter

281

344
625

Upplupna personalkostnader

Rcvisionsarvode

Ovriga upplupna kostnader

Summa

Not 15 Ovriga skulder

Moderbolaget
2018-12-31 2017-12-31

- 2269

81 81

145 50

226 2 400

Ovriga kortfristiga skuldcr
Valutaterminer
Summa

Moderbolaget
2018-12-31 2017-12-31

8991 8844

8991 8844

-24 321 35 349
63 168

-120 714

608 361
-30 021

8747 -

61629 -

- 43 530
475 045 608 360

-9 806 97

19431
475 045

94

660 576 654 046 652 120 494 569
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Not 16 Kassaflöde fran rörelsen forts.

Koncernen

Arsredovisning 2018

Avstamning av skulder som hlrrOr fran finansicringsverksamheten

Ej kassaliödes
Nyupptagna Amorterade p8vcrkande

LSn poster *~

t3vriga langfristiga skulder

Summa skulder fran
finansicringsvcrksamhetcn

5 926 978

5 926 978

2156 000 -2791 481 411 426

2 156 000 -2791481 411 426

5 702 923

5 702 923

I B1 kassaflodespavcrkande poster avscr ej utbetald upplupen rlnta 411,4 Mkr till vsnstandelsagarna.

Not 17 Evcntualfbrpliktelser
Koncern

2018-12-31 2017-12-31

240 389 193 900

36 752 33 444

500 000 -

777 141 227 344

Moderbolag

2018-12-31 2017-12-31

36 752 33 444

500 000 -

536 752 33 444

Proventus Capital Partners III All (publ) $gs av Proventus Capital Management All (556930-7027) som Sr moderbolag i koncernen.

Moderbolaget utftir tj8nster St bolaget mot ett forvaltningsarvode baserat pa totalt kapital, avgiften har fakturerats kvartalsvis.
Avgiften sngar s admsnistrativa kostnader och under 2018 uppgSr avgiften till 58,4 (24,6) Msek. LSmnat koncernbidrag frin Proventus Capital
Partners III All till moderbolaget uppgar till 43,5 (19,4) Msek.

I samband med refinansiering 2017 erhöll l’roventus Capital Partners III KB ett aktieinnehav i en av lantagarna, Allerford 1-bIding Ltd. For att
tydliggOra de operativa rollerna har detta innehav sSlts till koncernmodern Proventus Capital Management All till bokfOrt vSrde. Dc finansiella
fordringarna mot bolaget samt tillhOrande avkastning ligger fortfarande kvar i Proventus Capital Partners III KB.

Not 19 Forslag tifl vinstdisposition

Styrelsen foreslSr att till forfogande stSende medel disponeras enligt fOljande:

Fria medel
Arets resultat

Summa

Styrelsen fOreslIr att vinstmedlen disponeras 58

0
29 045 726

29 045 726

UB 2017-12-31 LSn UB 2018-12-31

LImnade finansieringsloften till befintliga lantagare.

AnsvarsfOrbmdelse s egenskap av komplementar i Proventus Capital Partners III K13

Garant fOr dottcrbolags checkkredit

AnsvarsfOrbindelse i egenskap av komplementar i Proventus Capital Partners III KB

Garant fOr dotterbolags checkkredit

Not 18 Transaktioner med nSrstácnde

29076 171
-30 445

29 045 726

till aktieagarna utdelas
att i ny rakning OverfOres

Summa
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Proventus Capital Partners III AB (pubi), org.nr 556926-8021

Rapport om ärsredovisningen och koncernredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av arsredovisningen och koncernredovisningen for Proventus Capital Partners III AB
(publ)förâr 2018.

Enligt var uppfattning har arsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med
ârsredovisningslagen och ger en i alla vasentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning
per den 31 december 2018 och av dess finansiella resultat och kassaflöde for âret enligt ârsredovisningslagen.
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med arsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rätt-visande bud av koncernens finansiella stallning per den 31 december 2018 och av dess finansiella resultat och
kassaflOde for âret enligt International Financial Reporting Standards (IFRS), sâsom de antagits av EU, och
ârsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är fOrenlig med ârsredovisningens och koncernredovisningens
Ovriga delar.

Vi tilistyrker därför att bolagsstamman fastställer resultatrakningen och balansrakningen for moderbolaget och
koncernen.

Vâra uttalanden i denna rapport om arsredovisningen och koncernredovisningen är forenliga med innehallet i den
kompletterande rapport som har Overlämnats till moderbolagets revisionsutskott i enlighet med
revisorsförordningens (~~‘ 2014) artikel ii.

Grundfdr 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
moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i Ovrigt fullgjort vârt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav. Della innefaffar att, baserat pa var bästa kunskap och Overtygelse, inga fOrbjudna tjänster som
avses i revisorsförordningens (537/2014) artikel 5.1 har tilihandahallits det granskade bolaget eller, i
fOrekommande fall, dess moderfOretag eller dess kontrollerade fOretag mom EU.

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

Var revisionsansats

Revisionens inriktning och omfattning

Vi har utformat revisionen genom att fastställa väsentlighetsniva och bedöma risken for väsentliga fel i Proventus
Capital Partners III ABs finansiella rapporter. Vi har särskilt bedOmt risken for fel i de omraden som i en hOgre
utstrackning pàverkas av ledningens bedOmningar och antaganden. Ett sâdant omrâde omfattar exempelvis de
uppskattningar och bedOmningar som görs fOr att bedOma eventuella nedskrivningsbehov avseende bolagets
lânefordringar. Som ailtid i vara revisioner har vi ocksa beaktat risken for all ledningen ska sätta sig Over den
etablerade kontrollmiljOn. Detta inkluderar även all beakta huruvida nâgot bedOmts pa ell sätt som kan medfOra
en risk fOr vasentligt fel eller fOr oegentligheter.

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

Särskilt betydelsefizila omr&den
Särskilt betydelsefulla omrâden fOr revisionen är de omrâden som enligt var professionella bedOmning var de
mest betydelsefulla fOr revisionen av ârsredovisningen och koncernredovisningen fOr den aktuella perioden. Dessa
omraden behandlades mom ramen fOr revisionen av, och i vart stallningstagande till, arsredovisningen och
koncernredovisningen som helhet, men vi gOr inga separata uttalanden om dessa omrâden.

Särskilt betydelse lit omrade Hur var revision beaktade det sdrskilt
betydeisefulia omrâdet

Vcirdering civfincinsieila anldggningstiligângar
(lanefordringar) I revisionen har vi bade fokuserat pa den interna
Vi hänvisar till Förvaltningsberattelsen och kontroll som finns avseende vardering av
beskrivningen Over Proventus Capital Partners IIIABs lànefordringarna samt bolagets utförda
(“PCP”) Redovisningsprinciper not 1, Viktiga nedskrivningsprOvning per 2018-12-31.

u skattnin ar oc.h bedOmnin ar or
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redovisningsandainal not 3 samt Finansiella
anlaggningstillgangar not 8.

PCP Ills länefordringar uppgâr per 2018-12-31 till 6 113
MSEK, vilket motsvarar 93% av koncernens
balansomsiutning. Lânefordringarna utgör därmed en
vasentlig del av PCP Ills balansrakning och klassificeras
sâsom finansiella anlaggningstillgângar.
Länefordringarna redovisas till upplupet
anskaffningsvärde.

Värderingen innehâller bade kvantitativa och kvalitativa
inslag. Bedömningen av eventuella nedskrivningsbehov
innehâller fiera omraden som till sin natur är subjektiv
och föremâl for ledningens bedömningar. PCP ser
kvartalsvis over sina lanefordringar och da bland annat
huruvida den specifika lantagaren klarar uppsatta
lânevillkor, framtida betalningsförmaga och säkerheter.
Bedömningen av reserveringsbehovet görs individuelit
for vane lâneavtal och nedskrivning skall göras dä
vardenedgângen kan antas vara bestaende.

Betydelsen av de uppskattningar och bedömningar som
ingâr i att fastställa reservingsbehovet for osäkra
fordringar är betydande och kan, om de är inkorrekta,
leda till vasentliga felaktigheter i den finansiella
rapporteringen. Detta gör att varderingen av
lanefordringar är ett särskilt betydelsefuilt omrâde i
revisionen.

Revisionsteamet har inhämtat och utvärderat PCP Ills
egna bedömningar och sammanställningar av
nedskrivningssbehovet for perioden.
Della fOr all säkerställa all bedOmningen fOljer PCP Ills
riktlinjer for värdering och nedskrivningsprövning.

Vidare har vi haft mOten med PCP Ills ansvariga for
vardering där viktiga antaganden och bedomningar
diskuterats. Vârt arbete bar haft en generell
utgangspunkt for laneportfOljen som helhet och därefter
bar vi stickprovsmässigt fokuserat pa specifika
lanfordringar i portfOljen. Vidare har vi genom stickprov
kontrollerat all lantagarna betalar räntor och
amorteringar i tid enligt fastställda lanevilikor.

Per definition är bedOmning av lânefordringars
nedsknivningsbehov behäftad med inneboende
osäkerhet. Vi har som ett resultat av var granskning inte
rapporterat nâgra väsentliga iakttagelser till
revisionsutskollet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktOren som har ansvaret fOr all arsredovisningen och
koncernredovisningen upprällas och all den ger en rättvisande bild enligt arsredovisningslagen och, vad gäller
koncernredovisningen, enligt IFRS sâ som de antagits av EU. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar
även fOr den interna kontroll som de bedOmer är nOdvändig for all upprätta en Arsredovisning och
koncernredovisning som inte innehäller nâgra väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller
pâfel.

Vid upprättandet av ârsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktOren
for bedOmningen av bolagets och koncernens fOrmaga all fortsätta verksamheten. De upplyser, när sa är
tillämpligt, om fOrhâllanden som kan paverka formagan all fortsätta verksamheten och all använda antagandet
om fortsall drift. Antagandet om fortsall drift tillampas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser
all likvidera bolaget, upphora med verksamheten eller inte har nâgot realistiskt alternativ an all gOra nagot av
della.

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

Revisorns ansvar
vart mâl an all uppnâ en rimlig grad av säkerhet om huruvida ârsredovisningen och koncernredovisningen som
helhet inte innehaller nâgna vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter ellen pa fel, och all
lämna en revisionsberällelse som innehâller vâra ullalanden. Rimlig säkerhet an en hog grad av säkerhet, men an
ingen garanti fOr all en revision som utfOns enligt ISA och god revisionssed i Svenige alltid kommer all upptacka
en vasentlig felaktighet om en sâdan finns. Felaktigheter kan uppstâ pa grund av oegentligheter eller fel och anses
vana väsentliga om de enskilt ellen tillsammans rimligen kan fOrväntas pâverka de ekonomiska beslut som
användare fallar med grund i ärsredovisningen och koncernredovisningen.

En ytterligare besknivning av vart ansvar fOr revisionen av arsredovisningen och koncernredovisningen finns pa
Revisorsinspektionens webbplats:
www.revisorsinspektionen.se rn showdocument/documents/rev dok/revisors ansvar.pdf. Denna besknivning an
en del av revisionsberällelsen.
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Rapport om andra krav enhigt lagar och andra författningar

Uttalanden
Utöver var revision av arsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning for Proventus Capital Partners III AB (pubi) for ~ir 2018 samt av fOrslaget till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller fOrlust.

Vi tilistyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt fOrslaget i fOrvaltningsberättelsen och beviljar
styrelsens ledamOter och verkställande direktören ansvarsfrihet fOr räkenskapsaret.

Grundfór uttalanden
Vi har utfOrt revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vârt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i fOrhâllande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige
och har i Ovrigt fullgjort vârt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillrackliga och andamAlsenliga som grund fOr vara uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret fOr förslaget 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 och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer pa storleken av moderbolagets och
koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i Ovrigt.

Styrelsen ansvarar for bolagets organisation och fOrvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland
annat att fortlOpande bedOma bolagets och koncernens ekonomiska situation, och all tillse att bolagets
organisation är utformad sâ att bokfOringen, medelsfOrvaltningen och bolagets ekonomiska angelagenheter i
Ovrigt kontrolleras pa ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska skOta den lOpande forvaltningen
enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de âtgarder som är nOdvändiga fOr all bolagets
bokfOring ska fuilgOras i Overensstämmelse med lag och for all medelsfOrvaltningen ska skötas pa ett betryggande
sätt.

Revisorns ansvar
Vart mM beträffande revisionen av fOrvaltningen, och därmed vârt uttalande om ansvarsfrihet, är all inhämta
revisionsbevis fOr all med en rimlig grad av säkerhet kunna bedOma om nâgon styrelseledamot eller verkställande
direktOren i nâgot vasentligt avseende:

• fOretagit nâgon âtgard eller gjort sig skyldig till nâgon fOrsummelse som kan fOranleda ersattningsskyldighet
mot bolaget

• pa nâgot annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, arsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vart mM beträffande revisionen av fOrslaget till dispositioner av bolagets vinst eller fOrlust, och därmed vârt
uttalande om della, är all med rimlig grad av säkerhet bedöma om fOrslaget är fOrenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hog grad av säkerhet, men ingen garanti fOr all en revision som utfOrs enligt god
revisionssed i Sverige alitid kommer all upptacka atgarder eller fOrsummelser som kan fOranleda
ersällningsskyldighet mot bolaget, eller all ell fOrslag till dispositioner av bolagets vinst eller fOrlust inte är
fOrenligt med aktiebolagslagen.

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

Ohrlings PricewaterhouseCoopers AB, utsâgs till Proventus Capital Partners III ABs (publ) revisor av
bolagsstamman den 23 juni 2018 och har varit bolagets revisor sedan bolagets vinstandelslän noterades pa NGM
den 17 februari 2015 och omfattas därmed av reglerna fOr fOretag av allmänt intresse.

Stockholm den 26 mars 2019

Ohrlings Pricewaterho eCoopers AB

F,,

Pe er Clemedtson
Auktoriserad revisor
Huvudansvarig


