
 
 

Om NGM 

Nordic Growth Market (NGM) är en auktoriserad börs med verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Börsen 

grundades 1984 och är idag ett helägt dotterbolag till Börse Stuttgart, Tysklands ledande börs för privata investerare. Vi 

erbjuder en komplett marknadsplats för börshandlade investeringsprodukter och tillhandahåller en komplett arena för bolag som 

vill notera eller lista sig. För mer information om NGM, besök www.ngm.se. Följ oss LinkedIn och Twitter; 

https://twitter.com/ngmexchange. 

 
 
 
 

 

Pressmeddelande den 15 mars 2017  

 

Coeli Private Equity 2016 AB (publ) noteras på NGM Nordic AIF 

 
Nordic Growth Market (NGM-börsen) har beslutat att notera Coeli Private Equity 2016 AB (publ) 
(”Coeli”) på Nordic AIF. Första handelsdag är den 17 mars 2017. 
 
NGM har lanserat listan Nordic AIF för att tillgodose AIF-fonders (alternativa investeringsfonders) 
behov av att noteras på en reglerad marknad. Behovet uppkom i samband med det nya AIFM-
direktivet som trädde i kraft 2013 vilket innebar att AIF-fonder som vill marknadsföra sig gentemot 
icke-professionella investerare måste vara upptagna till handel på en reglerad marknad.  
 
Coeli Private Equity 2016 AB erbjuder sina aktieägare en investeringsmöjlighet i ett portföljkoncept 
baserat på investeringar i s.k. buy-out fonder och selektiva investeringar i andra typer av private equity 
fonder samt direkta investeringar, som annars normalt inte är tillgängliga för mindre investerare. 
Tidigare har även Coeli Private Equity 2014 AB och Coeli Private Equity 2015 AB noterats på Nordic 
AIF.  
 
Läs mer om Coeli på www.coelipe.se 
 
- Våra tidigare erfarenheter och det goda bemötandet gjorde att vi åter väljer en relation med NGM 
och Nordic AIF listan för vårt senaste investeringsbolag säger Henrik Arfvidsson, VD för Coeli Private 
Equity 2016 AB.  

Styrelseordförande för Coeli Private Equity 2016 AB är Johan Winnerblad. Verkställande direktör är 
Henrik Arfvidsson. 

Coelis aktier kommer att handlas under kortnamnet CPE16 PREF P2. 

 

För ytterligare information vänligen kontakta: 

Eva Riben, Noteringsansvarig, Nordic Growth Market, Tfn: 0700-42 91 00, e-post: eva.riben@ngm.se 

Roger Peleback, VD, Nordic Growth Market, Tfn: 0705-49 30 21, e-post: roger.peleback@ngm.se 

Henrik Arfvidsson, VD, Coeli Private Equity 2016 AB, Tfn: 08-506 22 327, e-post: 

henrik.arfvidsson@coeli.se 
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