
 
 

 
 

Om NGM 
 
Nordic Growth Market NGM AB (NGM) är en auktoriserad börs med verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. NGM 
erbjuder idag handel i över 12 000 olika värdepapper som t.ex. aktier, obligationer, AIF:er och derivat. Börsen är ett helägt 
dotterbolag till Börse Stuttgart, Tysklands ledande börs för privata investerare. NGM:s unika erbjudande syftar till att hjälpa 
Nordiska SME-företag till bästa möjliga tillväxt. För mer information om NGM, besök www.ngm.se. Följ oss på LinkedIn och 
Twitter. 
 
Nordic Growth Market NGM AB - SE-111 57 Stockholm  Mäster Samuelsgatan 42 

 
Pressmeddelande den 21 november 2019 
 
 

Coeli Private Equity AB har godkänts för notering på Nordic AIF 
 
Coeli Private Equity AB är en nybildad alternativ investeringsfond och ett investmentbolag som genom 
tidigare genomförda fusioner med nio Coeli Private Equity-bolag ska fortsätta bedriva investerings-
verksamhet för dess investerare och aktieägare. Med en stor och väldiversifierad portfölj samt fortsatt 
fokus på den nordiska Private Equity marknaden kommer bolaget vara ett attraktivt investerings-
alternativ för de investerare som önskar en långsiktig allokering mot onoterade innehav. 
 
Läs mer om Coeli Private Equity AB på www.coeli.se. På bolagets hemsida finns det prospekt som har 
upprättats med anledning av den föreliggande noteringen på Nordic AIF. 
 
Styrelseordförande för Coeli Private Equity AB är Johan Winnerblad. Verkställande direktör är  
Henrik Arfvidsson. 
 
”Vi har under 2019 fusionerat nio av Coelis tidigare årsfonder med inriktning på den nordiska private 
equity-marknaden och av dem skapat investeringsbolaget Coeli Private Equity AB. Att notera Bolaget 
på Nordic AIF är ett naturligt steg för att öka transparensen mot investerare och ge en möjlighet för 
handel av Bolagets aktie på en reglerad marknadsplats. Coeli har sedan tidigare god relation med NGM 
från tidigare samarbeten som är en uppskattad motpart i noteringsprocessen”, säger Henrik Arfvidsson, 
VD för Coeli Private Equity AB. 
 
Första handelsdag är beräknad till den 25 november 2019. Coeli Private Equity AB kommer att handlas 
under kortnamnet CPE I. 
 
Nordic AIF är NGM:s reglerade och snabbväxande marknad för alternativa investeringsfonder. 
 
För ytterligare information kontakta: 
Ulf Krumins, Noteringschef, Nordic Growth Market NGM AB, e-post: ulf.krumins@ngm.se  
Magdalena Hartman, VD, Nordic Growth Market NGM AB, e-post: magdalena.hartman@ngm.se  
Henrik Arfvidsson, VD, Coeli Private Equity AB, e-post: henrik.arfvidsson@coeli.se 
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