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FJÄRDE KVARTALET 2018

* Resultat efter skatt uppgick till 15 151 TSEK

* Resultat efter skatt uppgick till 17 730 TSEK

* Resultat per aktie uppgick till 24,66 SEK

* Resultat per aktie uppgick till 28,86 SEK

* Substansvärdet uppgick till 424,66 kr/aktie
* Nettokassan uppgick till 141 407 TSEK

VD HAR ORDET
Under april öppnade vi upp för teckning och investering i bolaget och fick under några månader in intresserade investerare
till ett totalt värde om 245,8 miljoner kronor. Bolaget är en alternativ investeringsfond (AIF) och regleras och står under
finansinspektionens tillsyn. Bolaget är även noterat hos NGM i Stockholm som tillhandahåller en Nordic AIF lista vilken är
anpassad för investmentbolag som bedrivs i fondliknande strukturer. Noteringen gör det möjligt att äga aktierna i bolaget
genom en ISK eller kapitalförsäkring för våra investerare.
Fyra investeringar har signerats under året, investeringar i Dirac och Barnebys gjordes under sensommaren och sedan under
december så investerades det i MEDS Apotek och KidsBrandStore. Till dessa fyra investeringar så är cirka 45 procent av
bolagets tillgångar allokerat. Det är nya och tidiga investeringar men utvecklingen har visat sig vara positiv och har inneburit
att vi har värderat upp de två tidigaste investeringarna i bolaget något, vilket ger oss ett positivt resultat för året och ett högre
substansvärde på aktierna.
Tillgången och möjligheterna att titta på företag att investera i har under året varit väldigt bra och många, det har resulterat
i dels fyra investeringar men även i ett flertal företag att fortsätta bevaka och följa för att se ut de utvecklas och om det finns
ett läge för att investera i dem. Under kommande år fortsätter fokus på att hitta ytterligare tillväxtbolag att investera i och att
portföljen fullt ut ska vara investerad och allokerad.
Jag ser fram emot ett nytt år med spännande tillväxtbolag som tillkommer bolagets portfölj.
Henrik Arfvidsson
Verkställande direktör
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INFORMATION OM VERKSAMHETEN

CNI Nordic 5 AB klassificeras som en s k alternativ investeringsfond

CNI Nordic 5 AB är ett investmentbolag noterat på NGM Nordic

(AIF) utifrån AIFM direktivet. Detta innebär tillkommande

AIF. Bolagets verksamhet består av att med egna medel förvärva

regelverk och viss tillsyn från Finansinspektionen. Bland annat

och förvalta värdepapper, bedriva värdepappershandel samt

innebär regelverket att bolaget ska noteras vid en reglerad

tillhandahålla riskkapital till små- och medelstora företag. Detta

marknad efter att första emissionen avslutats. Ytterligare krav är

gör bolaget främst genom att med det i bolaget investerade

att det ska finnas ett förvaringsinstitut för bolagets investeringar,

kapitalet investera i ett antal utvalda onoterade bolag.

där bolaget har utsett SEB för denna tjänst. Bolaget behöver
även ha en AIF-förvaltare (AIFM) för att uppfylla kraven, då CNI

Bolaget har under 2018 genomfört nyemission vilka har inbringat

Nordic 5 AB inte självt har detta tillstånd så har bolaget inlett

246 MSEK före emissionskostnader. Bolaget har under året

ett samarbete med Coeli Asset Management AB som innehar

investerat totalt ca 100 MSEK fördelat på fyra olika bolag.

sådant tillstånd. Coeli Asset Management AB har även i uppdrag
att sköta förvaltningen av bolaget.

Bolaget har ett uppdragsavtal med Coeli Asset Management
AB som innehar AIFM-tillstånd. Avtalet innebär att Coeli Asset
Management AB har rätt till en årlig förvaltningsavgift om 0,2
procent (exklusive moms) på det i bolaget totalt inbetalda
kapitalet. Moderbolaget som är Coeli Private Equity Management
II AB, tillsammans med huvudägarna har rätt till 18 procent av
överavkastningen efter att P2-aktier fått tillbaka inbetalt kapital.

INVESTERINGAR
Barnebys Group AB

Dirac Research AB

Barnebys Group AB, som är världens ledande webbaserade

Dirac Research AB är ett världsledande teknikbolag inom

aggregator för konstföremål, antikviteter och design/samlarobjekt.

digital ljudoptimering. Baserat på patenterade algoritmer för

Barnebys listar ca. en tredjedel av världens alla auktionshus och

s.k. audio pre-compilation utvecklar och säljer Dirac mjukvara

konsthandlare och gör dessa sökbara för konsumenter. Barnebys

och tjänster som optimerar olika typer av högtalarsystem, i t.ex.

grundades 2011 i Stockholm av fem partners och har idag tre

mobiltelefoner, bilar, hemmabiosystem och AR/VR. Genom olika

miljoner månatliga besökare och över 300 000 registrerade

typer av filter kan Diracs algoritmer optimera ett ljudsystem

användare på nio marknader. Barnebys omsätter ca 50 miljoner

så att ljudsignalen uppfattas som renare och tydligare och

kronor på en global marknad som omsätter ca. 300 miljarder

producera effekter som surroundljud eller livekänsla. Bolaget

euro. Med genomförda förvärv står man nu inför en period av

grundades 2001 som en spin-off från Uppsala universitet och

kraftig tillväxt. Innehavet motsvarar 12,2% av fondens tillgångar.

har idag 60+ anställda (varav 8 PhD) i Sverige, Kina, Japan,
Korea, USA och Tyskland. Innehavet motsvarar 13,6% av fonden.

Meds Apotek AB

Original Brands AB (KidsBrandStore - KBS)

Meds Apotek AB är ett relativt nyetablerat online-apotek i

KBS är Nordens största webbutik med märkeskläder för

Sverige. Bolaget grundades 2017 av tre partners och man har

ungdomar. Produktportföljen inkluderar premiumvarumärken

redan erhållit tillstånd av Läkemedelsverket. Meds har tusentals

som Gant, Lyle & Scott, Polo Ralph Lauren, Adidas och Nike,

produkter inom såväl receptbelagda läkemedel som OTC (”over-

som för närvarande säljs i Sverige och Norden samt genom sex

the-counter”), t.ex. hudvård, vitaminer och tillskott, smärtstillande

fysiska butiker. Bolagets målgrupp är ungdomar i åldrarna 8-16

och läkemedel för husdjur. I konkurrens med marknadsledarna har

år, som är ett relativt underutvecklat kundsegment med ingen

man ambitionen att vara ”mobile first”, ha snabbast leveranser,

direkt europeisk konkurrent. KBS grundades 2010 i Västerås och

attraktiva priser och ett brett sortiment. Apoteksprodukter

har idag ca 30 anställda. Positionen utgör ca 15% av fonden.

bedöms vara ideala för e-handel i och med att de ofta har lång
hållbarhet, tar lite plats (små paket), ger upphov till få returer
samt har återkommande kunder (t.ex. receptbelagda läkemedel).
Meds befinner sig i ett relativt tidigt utvecklingsskede med en
aggressiv tillväxtprognos under kommande år. Investeringen
utgör ca 4% av fonden.
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RESULTAT OCH STÄLLNING

Investeringsrisker

Resultat, helåret 2018

Bolagets avkastning på investerat kapital är till stor del

Rörelseresultatet uppgick till 15 230 TSEK under perioden. Av

beroende av utvecklingen i respektive värdering och

bolagets kostnader utgör förvaltningsavgifterna -2 926 TSEK.

portföljbolag. Vidare är avkastningen i hög grad beroende av

Resultat från finansiella placeringar uppgick till -79 TSEK och

värderingen av portföljbolagen vid investerings- respektive

avser resultat från kortfristiga placeringar.

avyttringstidpunkterna.

Resultat, fjärde kvartalet 2018

Marknadsrisk

Rörelseresultatet uppgick till 17 810 TSEK under kvartalet. Av

Eftersom Bolaget inte innehar några väsentliga räntebärande

bolagets kostnader utgör förvaltningsavgifterna -1 549 TSEK.

tillgångar annat än likvida medel på bank, är Bolagets intäkter

Resultat från finansiella placeringar uppgick till -79 TSEK och

och kassaflöde från den löpande verksamheten i allt väsentligt

avser resultat från kortfristiga placeringar.

oberoende av förändringar i marknadsräntor. Bolagets
kortfristiga placeringar medför marknadsrisk då tillgången

Finansiering

påverkas av innehavets kursutveckling.

Finansiering sker med eget kapital. Eget kapital uppgick vid
periodens utgång till 261 431 TSEK.

Kreditrisk
Kreditrisk uppstår genom tillgodohavanden hos banker och

Investeringar

finansinstitut Den maximala kreditriskexponeringen utgörs av

Bolaget har under 2018 investerat 20 MSEK i Barnebys, 34

det bokförda värdet på de exponerade tillgångarna.

MSEK i Dirac, 10 MSEK i Meds och 20 MSEK i KidsBrandStore. I
övrigt har ca 100 Msek investerats i Coeli Likviditetsstrategi som

Likviditetsrisk

kortfristig placering.

Bolagets likviditetsrisk består i att Bolaget saknar likvida medel
för betalning av sina åtaganden.

Nettokassa
Bolagets nettokassa består av banktillgodohavande samt

Valutarisk

placering i räntebärande tillgångar. Vid periodens utgång

Bolaget är exponerad för valutakursrisk i de investeringar som

uppgick nettokassan till 141 407 TSEK.

görs i utländska fonder.

ÄGARFÖRHÅLLANDEN

FRAMTIDSUTSIKTER

Bolagets huvudägare Coeli Private Equity Management II AB,

Tillgången på portföljbolag förväntas vara fortsatt positiv och

Jesper Almkvist, Erik Ejerhed och Kim Johnsson innehar samtliga

de makroekonomiska utsikterna i Sverige ser fortsatt stabila

500 000 preferensaktier P1.

ut med låg volatilitet. De närmsta åren kommer bolagen som
bolaget investerat i att fokusera på tillväxt och driva vidare sin

AKTIEN

verksamhet. Investeringarna föranleder negativ värdeutveckling

CNI Nordic 5 AB listades på Nordic Growth Market

i bolaget i det korta tidsperspektivet för att sedan stabiliseras

(NGM-börsen) med första handelsdag 22 augusti 2018.

och bli positiv.

A kt i e r n a h a n d l a s u n d e r ko r t n a m n e t C N I 5 P R E F P 2 .
Antalet utestående aktier i bolaget vid årets slut uppgick till 614

ORGANISATION

452 stycken. Vid utgången av året var aktiekursen för CNI Nordic

Verkställande direktör är Henrik Arfvidsson. Styrelsen består av

5 AB 400 kr per aktie.

styrelseordförande Johan Winnerblad och styrelseledamöterna
Erik Ejerhed och Lukas Lindkvist.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
Bolaget utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella risker:

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

marknadsrisk, kreditrisk och likviditetsrisk.

Inga väsentliga händelser har ägt rum efter periodens utgång.

Ledningen identifierar, utvärderar och säkrar finansiella risker.
Se även not Redovisningsprinciper för utförligare beskrivning
av Bolagets risker.
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RESULTATRÄKNING (TSEK)
2018-10-01

2018-02-01

2018-12-31

2018-12-31

Rörelsens intäkter
Värdeförändring på finansiella anläggningstillgångar

(not 3)

19 646

19 646

19 646

19 646

Förvaltningsavgift

-1 549

-2 926

Personalkostnader

-23

-23

-265

-1 468

Summa rörelsens kostnader

-1 837

-4 416

RÖRELSERESULTAT

17 810

15 230

Summa rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader

Resultat från finansiella investeringar
Resultat från övriga kortfristiga placeringar

(not 2, 4)

Summa resultat från finansiella investeringar
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER
Skatt

-79

-79

-79

-79

17 730

15 151

-

-

17 730

15 151

Periodens resultat

17 730

15 151

Övrigt totalresultat

-

0

Poster som inte ska återföras till resultaträkningen

-

0

Poster som senare kan återföras till resultaträkningen

-

0

Periodens totalresultat

17 730

15 151

Resultat per aktie före utspädning

28,856

24,657

Resultat per aktie efter utspädning

28,856

24,657

PERIODENS RESULTAT

RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Då bolaget saknar stamaktier beräknas resultat per aktie på antal P2 aktier.
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BALANSRÄKNING (TSEK)
2018-12-31
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar		
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav				

(not 3)

120 024

Summa finansiella anläggningstillgångar

120 024

Summa anläggningstillgångar		

120 024

		
Omsättningstillgångar		
Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar				

(not 4)

99 923
99 923

Summa kortfristiga placeringar

41 961

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar		

141 884

SUMMA TILLGÅNGAR		

261 908

		
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 		

1 114

Summa bundet eget kapital		

1 114

Fritt eget kapital
245 166

Överkursfond
Balanserat resultat

-

Periodens resultat

15 151

Summa fritt eget kapital

260 317

Summa eget kapital		

261 431

Skulder
Kortfristiga skulder
23

Leverantörsskulder
Övriga skulder					

(not 5)

453
477

Summa skulder
		

261 908

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		
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RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL (TSEK)

Balanserat

Periodens

Summa

Aktiekapital

Överkursfond

resultat

resultat

eget kapital

50

-

-

-

50

Periodens totalresultat och övrigt totalresultat

15 151

15 151

Summa totalresultat

15 151

15 151

Eget kapital vid bolagets bildande 2018-02-01
Totalresultat

Transaktioner med aktieägare
450

Nyemission (P1 aktier)

450

Nyemission (P2 aktier)

614

245 166

1 114

245 166

Utgående eget kapital 2018-12-31

245 781
-

15 151

261 431

KASSAFLÖDESANALYS (TSEK)
2018-10-01

2018-02-01

2018-12-31

2018-12-31

Den löpande verksamheten
Periodens resultat före skatt
Justeringar för poster som inte påverkar kassaflödet

17 730

15 151

-19 646

-19 646

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
-645

23

11

453

-2 550

-4 019

Investeringar i portföljbolag

-46 857

-100 378

Investering i övriga kortfristiga placeringar

-99 923

-99 923

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-146 779

-200 301

Minskning(-)/ökning(+) leverantörsskulder
Minskning(-)/ökning(+) av övriga kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
Nyemission

-

246 281

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-

246 281

-149 330

41 961

191 291

-

41 961

41 961

Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut
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NOTER (TSEK)
Not 1 - Redovisningsprinciper
Bolaget har upprättat sina finansiella rapporter i enlighet med, årsredovisningslagen (1995:1554) och Rådet för finansiell rapporterings
rekommendation RFR 2, Redovisning för juridiska personer. RFR 2 innebär att Bolaget tillämpar samtliga av EU antagna International
Financial Reporting (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) sådana de antagits av EU och uttalanden, med
de begränsningar som följer av Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 för juridiska personer. Tillgångar i form av
direkta investeringar i portföljbolag värderas löpande till verkligt värde med värdeförändringar redovisade över resultaträkningen.
		
Användande av nyckeltal ej definierade i IFRS
Från och med det andra kvartalet har bolaget tillämpat ESMAs (European Securities and Markets Authority– Den Europeiska
värdepappers- och marknadsmyndigheten) nya riktlinjer för alternativa nyckeltal, Alternative Performance Measures). Ett alternativt
nyckeltal är ett finansiellt mått över historisk eller framtida resultatutveckling, finansiell ställning eller kassaflöde som inte är definierat
eller specificerat i IFRS. Definitionerna av i delårsrapporten använda nyckeltal är sammanställda nedan.			
		
Definitioner 					
Nettokassa

Likvida medel, kortfristiga placeringar, finansiella placeringar och räntebärande kort- och långfristiga fordringar
med avdrag för räntebärande kort- och långfristiga skulder.					

Resultat per aktie

Bolagets resultat dividerat med antalet utestående P2 aktier. Bolaget har inga stamaktier.			

				
Substansvärde

Substansvärdet är det egna kapitalet med avdrag för P1-aktier dividerat med antalet P2-aktier.		

		
Denna delårsrapport innefattar sidorna 3 - 11.

Not 2 - Andra långfristiga värdepappersinnehav

2018-12-31

Ingående anskaffningsvärde

-

Periodens investeringar

100 378

Utgående anskaffningsvärde

100 378

Ingående värdeförändringar

-

Periodens värdeförändringar

19 646

Utgående värdeförändringar

19 646

Utgående bokfört värde

120 024

Bokfört värde per portföljbolag
Barnebys Group AB

24 462

Dirac Research AB

48 706

Meds Apotek AB

10 000

Original Brands Sweden AB (KidsBrandStore)

36 857
120 024
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NOTER (TSEK)
Not 3 - Övriga kortfristiga placeringar

2018-12-31

Ingående anskaffningsvärde

-

Årets investeringar

100 002

Utgående anskaffningsvärde

100 002

Ingående orealiserad värdeförändring

-

Periodens orealiserade värdeförändring

-79

Utgående orealiserad värdeförändring

-79

Utgående bokfört värde

99 923

Bokfört värde per fond
Coeli Likviditetsstrategi

99 923
99 923

Not 4 - Närståenderelationer
Det föreligger inga väsentliga avtalsrelationer eller transaktioner mellan bolaget och dess närstående. Bolaget har inte lämnat
lån, garantier eller borgensförbindelser till eller till förmån för styrelseledamöterna, ledande befattningshavare eller revisorerna i
koncernen. Ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna i bolaget har haft någon direkt eller indirekt delaktighet
i affärstransaktioner som är eller var ovanlig till sin karaktär eller avseende på villkoren och som i något avseende kvarstår oreglerad
eller oavslutad. Revisorerna har inte varit har inte varit delaktiga i några affärstransaktioner enligt ovan. Gällande placering av
överskottslikviditet har bolaget avtal med Coeli Asset Management AB som innebär att bolaget får all fast förvaltningsavgift återbetald
vid placering i Coeli Asset Management AB:s fonder.
Se vidare information om förvaltningsavtalet i avsnittet “Resultat och ställning” på sidan 4.
2018-12-31
Skuld till Coeli Private Equity Management AB

-443

Summa skulder till närstående koncernbolag

-443

Not 5 - Eget kapital
Antal aktier

Kvotvärde

P1

500 000

1

P2

614 452

1

		
Aktiekapital

1 114 452

Preferensaktier 1 (P1): 10 röster per P1-aktie.		
				
Preferensaktier 2 (P2): 1 röst per P2-aktie. P2-aktien har vid likvidation företräde framför P1-aktier
till ett belopp motsvarande vad som betalts för P2-aktier uppräknat med 5
procent per år från inbetalningen av likvid för P2-aktie till dess att bolaget
försätts i likvidation med avdrag för vad som eventuellt har utdelats till P2aktier fram till likvidationen. Avkastning därutöver fördelas med 82 procent
till P2-aktieägare och 18 procent till P1-aktieägare.
			

Utgående substansvärde 18-12-31		

424,66 kr *

		
*Substansvärdet är det egna kapitalet med avdrag för P1-aktier dividerat med antalet P2-aktier.		
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NOTER (TSEK)

Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att
bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt av moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker
och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget står inför. 						
					
						
Stockholm 2019-02-28						

Johan Winnerblad

Henrik Arfvidsson

Ordförande

VD

Erik Ejerhed

Lukas Lindkvist

Styrelseledamot

Styrelseledamot
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Publicering av ekonomisk information
Bolagets ekonomiska rapporter kan hämtas på https://coeli.se/vara-fonder/private-equity/cni-nordic-5/

Finansiell kalender 2019
Datum

Aktivitet

2019-02-28

Bokslutskommuniké 2018

2019-03-29

Årsredovisning 2018

2019-04-26

Årsstämma

2019-08-30

Delårsrapport jan-juni 2019
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Tel: 08-506 223 00, Fax: 08-545 916 41, Org: 559145-1801, www.coeli.se
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