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FORVALTNINGSBERATTELSE

INFORMATION OM VERKSAMHETEN

Proventus Capital Partners Alpha AB, som är ett dotterbolag till Proventus Capital Management AB

(556930-7027), bedriver llnerörelse genom ut1~ning till foretag. Bolaget är en alternativ investeringsfond i enlighet

med lagen (2013:561) om alternativa investeringsfonder och förvaltas av moderbolaget Proventus Capital

Management som sedan 18 juni 2014 har ti11st~nd fran Finansinspektionen att förvalta alternativa

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

Verksamhetsinriktningen är diiektlân till foretag samt förv~irv av noterade obligationer och andra räntebärande

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

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

Verksamheten finansieras genom kapital fran ägarna samt genom upptagande av vinstandelslàn fran i huvudsak institutionella

investerare. Därtill forfogar verksamheten over ataganden om kapitaltillskott till dotterbolaget Proventus Capital Partners

Alpha KB. De totala fmansieringsâtagandena gentemot koncernen uppgâr till 2 110 Msek. Utnyttjandet av

ftnansieringsatagandena gentemot koncernen sker genom pakallande av bolaget om tillskott av kapital i poster om 10% av de

totala atagandena. Fr o m 4 december 2018 stangdes fonden for nyinvesteringar dâ Proventus Capital koncernen startat sin nya

fond Proventus Capital Partners IV, inga fler tillskott kommer därmed att p?tkallas. Totalt 1 477 Msek har tfflskjutits koncernen

vilket motsvarar 7O% av totalt finansieringsátaganade.

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

upprättas i svenska kronor.

RESULTAT OCH STALLNING

Portföljen av investeringar har gradvis byggts upp sedan 2015 och bestar vid rapportperiodens utgang av innehav i nio (sex)

skuldförbindelser utgivna av sju (fyra) olika lantagare. Portföljens ackumulerade avkastning sedan start uppgar till drygt

161,2 (109,6) Msek och värdet pa portföljen uppgick till 1 343,0 (754,1) Msek.

Resultatet for 2018 uppgar till 5,4 (5,3) Msek fOr koncernen och 0,0 (0,0) Msek fOr moderbolaget.

Eget kapital fOr koncernen uppgar till 160,0 (89,0) Msek och fOr moderbolaget 4,0 (2,5) Msek.

VASENTLIGA HANDELSER EFTER RAKENSKAPSARETS UTGANG

Inga vasentliga händelser har inträffat efter räkenskapsârets utgan
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FORVANTNINGAR AVSEENDE DEN FRAMTIDA UTVECKLINGEN

Bolaget har som málsattning att uppnà 5 o,4~ ~trlig nettoavkastning till innehavarna av vinstandeisbevis.

Det finns inget i nulaget som tyder pit att bolaget inte kommer att kunna leverera en avkastning till

investerarna i linje med forvantningarna.

AGARFORHALLANDEN

Proventus Capital Partners Alpha AB (pubi) med sate i Stockholm har följande itgarstruktur;

Agare Antal aktier

Proventus Capital Management AB 5 500

Summa 5 500

FORSLAG TILL VINSTDISPOSITION

Koncernbidrag har lämnats till moderbolaget med totalt 117 (1 303) Ksek. Det itr styrelsens bedomning att det

redovisade egna kapitalet efter koncernbidrag är tillräckligt med hansyn till de krav som verksamhetens

art, omfattning och risk ställer pit det egna kapitalets storlek i foretaget. Det foreslagna koncernbidraget

kan ditrmed försvaras med hansyn till vad som anges i ABL 17 kap 3~ 2-3 stycket.

Styrelsen föreslitr att till forfogande stitende medel disponeras enligt följande:

Fria medel 3 488 230

Arets resultat 0

Summa 3 488 230 honor

Styrelsen föreslitr att vinstmedlen disponeras sit

till aktieagarna utdelas 0

att i fly rakning överföres 3 488 230 honor

3 488 230

Resultatet av verksamheten under rakenskapsitret och stailningen vid ritkenskapsitrets utgitng framgitr av

efterföljande resultat- och balansrakningar med tillitggsupplysningar.

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

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

2018-01-01- 2017-01-01-
Not 2018-12-31 2017-12-31

Rörelsens nettointäkter
Ränteintäkter enligt effektivräntemetoden 6 42 500 32 218
Ränteintäkter och liknande resultatposter 6 9 816 9 459
Rantekostnader och liknande resultatposter 6 -39 226 -32 286
Reser~r for befarade kreditfOrluster 1 -355

Finansnetto 12 735 9 391

Administrationskostnader 4,5 -7 278 -4 058

Rörelseresultat 5 457 5 333

Skatt 7 -

Arets resultat 5 457 5 333

RAPPORT OVER TOTALRESULTAT

Arets resultat 5 457 5 333
Ovrigt totafresultat - -

Summa totairesultat for àret 5 457 5 333

HanfOrliga till:
Moderbolagets aktieagare -

Minoritetsintresse 5 457 5 333
5457 5333
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KONCERNENS
BALANSRAKNING i Tkr

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

Anlaggningstillgàngar

Finansielia anlaggningstillgângar 8 1 342 995 754 058

Summa anlaggningstillgàngar 1 342 995 754 058

Omsattningstillgàngar

Kortfristiga fordringar
Ovriga kortfristiga fordringar 7 7
Kortfristiga placeringar 10 5 513 5 951

5520 5958

Likvida medel 173 748 85 421

Summa omsattningstillgàngar 179 268 91 379

SUMMA TILLGANGAR 1 522 263 845 437
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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 (5 500 aktier med kvotvärde 100) 550 550

550 550

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 153 990 83 080
Arets resultat 5 457 5 333

159447 88413

Summa eget kapital 159 997 88 963

Lángfristiga skulder
Ovriga làngfristiga skulder 11 1 358 815 753 865

Summa lángfristiga skulder 1 358 815 753 865

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 77 497

Skulder till koncernfOretag 1 809 10

Ovriga skuldcr 12 1 421 1 431

Upplupna kostnadcr och förutbetalda intSkter 13 144 671

Summa kortfristiga skulder 3 451 2 609

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1522263 845 437
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RAPPORT OVER FORANDRINGAR I EGET KAPITAL i Tkr
Ovrigt

Aktie— Balanserat tillskjutet Minoritets S:a eget
kapital resultat kapital intresse kapital

Ingãende balans per 1 januari 2017

Totairesultat
Arets resultat
Ovrigt totairesultat
Summa övrigt totairesultat

Transaktioner med andelsagare
Andeiskapital
Liimnad utdelning
Summa transaktioner med andelsagare

Transaktioner med aktieägare
LSmnade koncernbidrag
ErhSllna aktieagartillskott*)
Summa transaktioner med aktieagare

Utgâende balans per 31 december 2017

OvergSngseffekt reservering IFRS 9
Justerad ingâende balans per 1 januari 2018

Totalresultat
Arets resultat
Ovrigt totairesultat
Summa ovrigt totalresultat

Transaktioner med andelsägare
Tillskott
Liimnad utdelning
Summa transaktioner med andelsagare

Transaktioner med aktieagare
LSmnadc konccrnbidrag
ErhSllna aktieagartillskott*)
Summa transaktioner med aktieägare

Utgãende balans per 31 december 2018

550 -1311 1500 67435 68174

5333 5333

5333 5333

21 500 21 500
-5 241 -5 241
16 259 16 259

-1 303 -1 303
500 500

-1 303 500 -803

550 -2 614 2 000 89 027 88 963

-274 -32 -306
550 -2 888 2 000 88 995 88 657

5457 5457

5457 5457

64 500 64 500
- 0

64500 64500

-117 -117
1500 1500

-117 1500 1383

550 -3 005 3 500 158 952 159 997

*) Vcrksamheten finansieras bi a genom villkorade kapitaltillskott fran Sgarna. Viikoren for aterbetalning av

tiliskotten är att det har skett amortering av fondens portfOlj.

7 (24)



Proventus Capital Partners Alpha AB ~publ~ Arsredovisning 2018
556805-9660

KONCERNEN
KASSAFLODESANALYS i Tkr

2018 2017

Not

14
Kassaflöde fran rörelsen 10 791 40 218

Betald ränta -45 004
Erhâllen ränta 39 790 32 078
Okning av skulder till koncernforetag 1 566 497
Minskning av kortfristiga skulder -478 111

Kassaflöde fran den löpande verksamheten 51 669 27 900

Forvarv/okning av finansiella anlaggningstillgângar -752 706 -166 377
Avyttring/minskning av finansiella anlaggningstillgângar 156 745 45 462

Kassaflöde fran investeringsverksamheten -595 961 -120 915

Insattning delagare 64 500 21 500
Minskning/okning skulder kreditinstitut - -30 946
Betalda koncernbidrag -381 -827
Erhâllna aktieagartillskott 1 500 500
Lämnad utdelning - -5 238
Okning av lângfristiga skulder 567 000 189 000

Kassaflöde fran finansieringsverksamheten 632 619 173 989

Arets kassaflöde 88 327 80 974
Likvida medel vid àrets början 85 421 4 447
Likyida medel vid árets slut 173 748 85 421
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MODERBOLAGETS
RESULTATRAKNING i Tkr

2018-01-01- 2017-01-01-
Not 2018-12-31 2017-12-31

Rörelsens nettointäkter
Resultat fran andelar av koncernforetag 44 658 35 669
Räntekostnader och liknande resultatposter 6 -37 971 -30 840

Finansnetto 6 687 4 829

Administrationskostnader 4,5 -6 570 -3 526

Rörelseresultat 117 1 303

Lämnade koncernbidrag -117 -1 303

Resultat fore skatt 0 0

Skatt 7

Arets resultat 0 0

RAPPORT OVER TOTALRESULTAT

Arets resultat 0 0
Ovrigt totakesultat -

Ovrigt totairesultat for aret, netto efter skatt - -

Summa totafresultat fOr áret 0 0
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MODERBOLAGETS
BALANSRAKNING I Tkr

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

Anlaggningstillgãngar

Andelar i koncernforetag 9 1 326 500 758 000

Summa anlaggningstillgángar 1 326 500 758 000

Omsattningstillgángar

Kottfristiga fordringar
Fordringar hos koncernforetag 140 328 95 432
Ovriga kortfristiga fordringar 7 7

140 335 95 439

Likvida medel 3 932 4 018

Summa omsattningstillgángar 144 267 99 457

SUMMA TILLGANGAR 1 470 767 857 457
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MODERBOLAGETS
BALANSRAKNING i Tkr

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

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital (5 500 aktier med kvotvärde 100) 550 550

550 550

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 3 488 1 988
Arets resultat 0 0

3488 1988

Summa eget kapital 4 038 2 538

Lángftistiga skulder
Ovriga l~ngfristiga skulder 11 1 358 815 753 865

Summa lángfristiga skulder 1 358 815 753 865

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 77 497

Skulder till koncernforetag 107 793 100 146

Ovriga skulder 12 - 28

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 44 383

Summa kortftistiga skulder 107 914 101 054

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1470767 857 457
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RAPPORT OVER FORANDRINGAR I EGET KAPITAL i Tkr
Ovrigt

Balanserat tillskjutet

resultat kapital

Ingáende balans per 1 januari 2017 1 500

Totairesuhat
Arets resultat

Ovrigt totairesultat ___________________________________________________

Summa övrigt totalresultat ______________________________________________

Transaktioner med aktieagare

Erhàllna aktieagartillskott*) ___________________________________________________

Summa transaktioner med aktieagare ________________________________________________

Utgàende balans per 31 december 2017

Totairesultat
Arets resultat

Ovrigt totalresultat ___________________________________________________

Summa övrigt totalresultat ______________________________________________

Transaktioner med aktieagare
Erhàllna aktieagartillskott*) ___________________________________________________

Summa transaktioner med aktieagare ______________________________________________

Utgàende balans per 31 december 2018

*) Verksamheten finansieras bi a genom villkorade kapitaltiflskott fran ãgarna. Villkoren for aterbetalning av

tillskotten àr att det hat skett amortering av fondens portfolj.

Aktie
kapital

S:a eget

kapital

2 038550 -12

0 0

0 0

500 500

0 500 500

550 -12 2000 2538

0 0

0 0

1500 1500
- 0 1500 1500

550 -12 3 500 4 038
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MODERBOLAGETS
KASSAFLODESANALYS i Tkr

2018 2017

Not

14
Kassaflöde fran rörelsen 38 066 32 143

Betald ränta - -45 004
Okning av fordran till koncernforetag -44 658 -35 669
Okning av skulder till koncernforetag 7 176 48 862
Okning av kortfristiga skulder -289 66

Kassaflöde fran den lopande verksamheten 295 398

Förvarv andelar koncernforetag -568 500 -189 500

Kassaflöde fran investeringsverksamheten -568 500 -189 500

Betald koncernbidrag -381 -827
Erhâllna aktieagartillskott 1 500 500

Okning av lângfristiga skulder 567 000 189 000

Kassaflöde fran finansieringsverksamheten 568 119 188 673

Arets kassaflöde -86 -429
Likvida medel vid arets borjan 4 018 4 447
Likvida medel vid árets slut 3 932 4 018
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BOKSLUTSKOMMENTARER OCH REDOVISNINGSPRINCIPER

Not 1 Redovisningsprinciper

Arsrcdovisningen for moderbolaget liar upprSttats cnligt Arsrcdovisningslagen (1995:1554), R5det fOr finansiell rapportering
rekommendation RFR 2 (2008:25) och Lag (2013:561) urn fOrvaltare av alternativa investermgsfonder.

Koncernredovisningen for Proventus Capital Partners Alpha All koncernen liar upprattats I enhghet med International
Financial Reporting Standards (IFRS) s5dana de antagits av EU med kompletterande redovisningsregler fOr koncerner 1

RFR I.

Moderbolaget tillampar alternativrcgeln cnligt RFR2 for redovisning av koncernbidrag, vilkct innebSr att koncernbidrag

redovisas som bokslutsdisposition i resultatrakningen.

Konccrnredovisning

DotterfOretag

DotterfOretag Sr alla de foretag dar koncernen liar rStten att utforma finansiella och operatn’a strategier p5 ctt sStt som
vanligen följer med ett aktieinnehav uppgSende till mer Sn hSlften av rOstrStterna. DotterfOretag inkluderas i
koncernrcdovisnrngen fran och med den dag da det bestSmmande inflytandet OverfOrs till koncernen. Dc exlduderas
frSn och med den dag da det bestSmmande inulytandet upphOr.

FOrvSrvsmetoden anvSnds fOr redovisning av koneernens forvSrv av dotterbolag. Anskaffningskostnaden for ett fOrvSrv
utgors av verkhgt vSrde p5 tillgSngar sum lSmnats som ersattning, emitterade egctkapitalinstrument och uppkomna eller
Overtagna skulder per Overlatelscdagcn, plus kostnader som Sr direkt hSnfOrbara till forvSrvet. Identifierbara fOrvarvade

tillgangar och overtagna skuldcr och evcntualfOrpliktclser i ett fOretagsforvSrv vlrderas inlcdrnngsvis oil verkliga vSrden

pa fOrvSrvsdagen oavsett omfattningen p8 eventuellt minoritetsintresse. Det Overskott sum utgOrs av skillnaden mellan
anskaffningsvSrdet och det verkliga vSrdet p8 koncernens andel av identifierbara fOrvarvadc nettotillgftngar redovisas
sum goodwill. Om anskaffningskostnaden understiger det verkliga vSrdet for det fOrvarvade dutterfOretagets
nettotiligangar, rcdsvisas mellanskillnaden direkt i resultatrSkningen.

Koneerninterna transaktioner ueh balanspuster samt orealiserade vinster p8 transaktioner mellan konccrnfOretag

climineras. Aven oreahserade förluster elimineras, om inte transaktiunen utgOr ett bevis p8 att ett nedskrivnings- behov
foreligger for den OverlStna tillgangen. Rcdovisrnngsprmeiperna for dotterforetagen liar i fOrekummande fall Sndrats fOr

att garantera en konsekvent tillSmpning av koneernens prineiper.

Fordringar och skukier i utlSndsk valuta
Vsrdcring av fordrrngar uch skulder i utlSndsk valuta liar skett till balansdagens kurs. Valutaterminer sum anvands
for sSkring av kortfristiga plaeeringar reduvisas till verldigt varde med vSrdefOrSndring Over resultatrakningen sum
rSnteintSkter uch liknade resultatpostcr. Vid omvardering av tillgSngar och skulder liar fOljande kurser anvSnts:

CUR 10,2753 (9,8497); USD 8,9710 (8,2322); NOK 100 = SEK 102,4475 (100,105); GBP 11,3482 (1 1,1045)

Klassificering av anlaggnings- och omsattningstillgSngar i balansrakningen
Till anlSggningstillgangar hOr lSnefordringar fOr vilka det finns en avsikt att hftlla till fOrfall. Till omsSttningstillgangar
hOr kurtfristiga placeringar samt bankkonton.

Varderingsregler
Finansiella anlSggningstillgSngar i utlSndsk valuta vSrderas till anskaffningsvSrdc justerat till valutakurs p8
balansdagcn, enligt ovan.

Finansiefla instrument; redovisning och vardcring
Finansiella tiligangar klassificeras I kategorierna lSnefordringar och kurtfristiga placeringar.

Kiassificeringen Sr beroende av fOr vilket syfte den finansiella tillgSngen fOrvSrvades. Ledningen faststSller
kiassificeringen av de finansiella tillg8ngarna vid det fOrsta redovisningsullfallet.

Lanefordringar Sr finansiella tillgangar sum inte Sr derivat, sum liar faststSllbara betalningar oeh sum inte Sr notcradc p8

en aktiv marknad. Dc ingSr i anlSggningstillgSngar med undantag for poster med en forfalludag mindre Sn 12 mSnader
efter balansdagen vilka Idassificeras sum omsSttningstillgSngar.

Kortfristiga placeringar Sr finansiella instrument uch derivat sum Sr noterade pa marknadsplats. Derivat med negativa
vSrdcn klassifieeras sum Ovriga kurtfristiga skulder.

14(24)



Proventus Capital Partners Alpha AB (publ) Arsredovisning 2018
556805-9660

Kortfristsga placeringar och derivat mcd negativa vlrden vlrderas till verkligt vSrde. VardefOrandringar redovisas

over resultatrIliningen som rlnteintlkter och liknande resultatposter.

Vinsrandelslln rcdovisas till upplupet anskaffningsvarde som är beroende p8 underliggande avkastningen p8 bolagets tillg8ngar.
Positiv avkastning p8 vinstandelslSnen redovisas som rSntekostnader for bolaget och ingàr i marknadsvlrdet. Negativ avkastning
p8 vinstandelsl8nen redovisas som ränteintäkt enhgt effektivrantemetoden for bolaget och ingftr i marknadsvlrdet.

Ovriga fordringar och skulder tas upp 1 balansrakningen till nominclit belopp dIet till det vSrde som de bcdOms
inflyta till.

Nya standarder samt andringar och tollcningar av befintliga standarder som tratt I kraft 2018-01-01

IFRS 15 Intakter fràn avtal med kunder at en ny intlktsstandard sum ersltter befintlig standard och uttalanden om intäkter.
Standarden medfOr inte n8gon paverkan p8 Proventus Capital Partners Alpha ABs nettoomslttmng d8 fonden inte bar nagra andra
vasentliga intakter Sn rSnteintSktcr.

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

1 januari 2018. Den nya standarden innebIr att redovisningen a~’ kreditfOrluster slier utifrSn fOrvSntade fOrlusth8ndelser och inte

intrSffade fOrlusthSndelser. Koncernen har utvSrdcrat sina finanstella tillg8ngar och skulder och den forvlntade effekten av overgangen

till den nya standarden I januari 2018. Majoriteten av koneernens finansiella tillgangar avser lanefordringar som for nhrvarande

Idassifieras som tillgangar att hSllas till fOrfall och varderas till upplupet anskaffningsvarde vilka uppfyller villkoren for vardering till

upplupet anskaffningsvarde enligt IFRS9.

Finansiella tillg8ngar som Sr fOremSl for nedskrivningar bar delats upp i tre kategorier baserat p8 risken for falhssemang. I den fOrsta

kategorin ingar tillgangar dSr ingen vasentlig Okning av kreditrisk hat skett vid rapporteringstillflllet, i den andra har en vasenthg okning

av kreditrisk intrSffat och i den tredje foreigger objektiva bcvis for ncdskrivrnng. FOr tillgangar i den fOrsta kategorin ska nedskrivnmgar

redovisas baserade p8 fOrvantade fOrluster under de kommande tolv m8naderna medan i kategori tvS och tre ska förvSntadc fOrlustcr

Over hela tillg8ngens lOptid redovisas. Detta innebar att nedsknvningar fOr befarade fOrluster ska redovisas vid det forsta

redovisningstillfdllet. For finansiella skulder Sndras inte klassiflcertngen och varderingen. For finansiella skulder andras inte

klassificeringen och vardcringen.

Nedan tabell visar forandringen av lanefordringarnas kiassificeringar utifrân IFRS9.

2018 Tkr

L8nefordringar 2018-01-01

Aterbetalda lanefordringar

Utbetalda lancfordringar

FOrandring upplupen ränta

Omvardering valuta/Ovrig justering

Lànefordringar 2018-12-31

Reservering 2018-01-01

Aterbetalda llnefordringar

Utbetalda lanefordringar

Omvardering valuta/Ovrig jostering

Reservering 2018-12-31

iotal Kategori I Katcgori 2 Kategori 3

753 195 753 195

-96 208 -96 208

712457 712457

2911 2911

-28 699 -28 699

1 343 656 1 343 656 - -

Total Kategori I Kategori 2 Kategori 3

-306 -306

90 90

-435 -435

-10 -10

-661 -661 - -

Nya standarder som Snnu ej trStt kraft per 2018-12-31

Den nya standarden enligt IFRS 16 bedOms inte att f8 nãgon vascntlig inverkan d8 koncernen for nSrvarande inte har nagra

bytes- eller leasingkontrakt.
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Av tabellen nedan framgâr hur finansiella tillgangar och skulder kiassificerats utifràn IFRS7

Lan
Ovriga fordringar
Derivat
Likvida medel
Summa

Skulder
Vinstandelslân
Levcrantörsskulder

Skulder till konccrnforetag
Ovriga kortfristiga skulder
Derivat
Summa

Tiligangar
Lan
Fordringar hos koncernfOrctag
Ovnga fordringar
Derivat

Likvida medel
Summa
Skulder
Vinstandelslln
Levcrantorsskulder

Skulder till koncernforctag
Ovriga kortfristiga skuldcr
Derivat
Summa

Total Tillg8ngar/
skulder

värderade
till verkligt

värde via
resultat

rlkningen

l~âne- Ovriga
fordringar lninansiella

och ovriga skulder
fordringar

Tillgângar värderade till verkligt värde

I tabellerna nedan lämnas upplysning urn hur verldigt viirdc har bcstlmts fOr de finansiella instrument sum varderas
till verkligt värde i balansrakningen. Uppdelningcn av hur vcrkligt värdc har bestämts gOrs utifrân tre niv8er:

Nivã 1: enligt priser noterade pa en aktiv marknad für samma instrument
Niv8 2: utifrãn direkt eller indirekt observerbar marknadsdata sum inte inkluderas i nivâ 1

Nivâ 3: utifrln indata som inte at observerbar p8 msrknadcn

Följande tabell visar bolagets tillgangar och skulder värderade till verkligt värde
per 31 december 2018 i Tkr

Tiligangar

Finansiella tillgangar värderade till verkligt
värde via resultatrakningen
- Vardepapper sum innehas for handel
- Derivatinstrument sum används für

sakringsandamal
Summa tillgangar

Nivâ I Nivà 2 Niv8 3 Summa

5513 5513
5513 5513

2018 Tkr

Tiligangar

2017 Tkr

1 342 995 1 342 995
7 7

5513 5513
17374$ 17374$

1 522 263 5 513 1 516 750 -

I 35$ $15 1 358 815
77 77

I $09 1 $09
144 144

1 421 1 421
1 362 266 1 421 - 1 360 845

Total Tillgangsr/ Lane- Ovriga
skulder fordringar finansiella

vardcrade och Ovriga skulder
till verkligt fordringar

varde via
resultat

rakningen

754 058 754 058
0 -

7 7
5951 5951

$5421 85421
845 437 5 951 839 486 -

753 $65 753 $65
497 497
149 149
29 29

1 403 1 403

755 953 1 403 - 754 550
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Skidder

Finansiella skulder vlrdcrade till verkligt
värdc via resultatrlkningcn
- Derivatinstrument som används for

slkringsandamill _____________________________________________________________________

Summa skulder

FOllande tabell visar bolagets tillglngar och skulder värderade till verklig värdc
per 31 december 2017 i Tkr

Tillgangar
Finaniella tillglngar vIrderade till verkligt
yards via resultanakingen
- Vardepapper som innehas fOr handel
- Dcrivatinstrument som används for

sakringslndamal ______________________________________________________________________

Summa tillgangar ________________________________________________________

Skulder
Finansiella skulder vlrdcrade till verkligt
vlrde via rcsultatrakningen
- Derivatinstrument som anvands fOr

sakrmgsandamll _________________________________________________________________
Summa skulder

Dct bokfOrda vlrdet p1 bolagets finansiella instrument som inte redovisas till verkhgt yards, har ett redovisat vlrde som for portfoljen
som helhet i all vasentlighet Overensstlmmer med det verkliga vlrdet. Inga vasentliga avvikelser bedOms foreligga dl samtliga
llnefordringar liar en rorlig rantekomponent som Ir kopplad till underliggande styrrlnta.

Nedan beskrivs de metoder och antaganden som främst använts fOr att faststllla verldigt vIrde p1 de finansiella
tillglngar och skulder som redovisats i tabellerna ovan.

Ksrifn:iii~gap/acciingar sch andraJthansic//ap/accngcsr
Obligationer vlrderas till noterade kOpkurser. Om aktuellt pns saknas anvlnds senast noterade pris med en
individuell bedomning av priset. Kursen bestlms i dessa fall med utglngspunkt frIn:

- Prishistorik i det noterade instrumentet.
- Kurs frln oberoende maldare som bolaget fltt p1 eller i nIra anslutning till rapporteringsdagen.
- Pris p1 andra instrument som emittenten gett ut med jlmforbar lOptid.
- Pris pa emittentens CDS-kontrakt om uppgift finns tillganghg.
Samtliga avvikelser frIn noterade kurser eller individuellt bedOmda priser dokumenteras av investerings
organisationen.

Denaaith.cinin;cni
FOr valutakontrakt bestams det verldiga vlrdet med utglngspunkt for noterade kurser i respektive valuta.

Det verkliga vardet for ranteswapar baseras p1 en diskontering av berlknade framtida kassaflOden enligt
kontraktets villkor och forfallodagar med utglngspunkt i marknadsrlntan fOr liknande instrument p1 balansdagen.

()vr(ga ii/(çdngar sc/i ike/dec soya this rector/yes ii//rerk/(gi iOn/c
Bolagets bIsta bedomning Ir att det bokfOrda vIrdet avsecnde de finansiella tillglngar uch skulder som inte redovisas till verkhgt
vlrde överensstlmmer i all vlsentlighet med det verkliga vlrdet. FOr llncportföllen som helhet liar ingen vasentlig forandring skett
av underliggande kreditrisk som skulle pIverka det redovisade upplupna anskaffningsvlrdet och som skulle indikeraen vlsenthg
skillnad jlmfOrt med verkligt värde.

Jmeiierarrec1svisisin~
Dc vinstandelsbevis sum liar emitterats loper med avkastning fr tim fOrsta emissionstillflillet 10 augusti 2015.
Koncernen bedrev ingen verksamhet fore 10 augusti 2015 vilket inneblr att hela det redovisade resultatet delas enligt

avtal med investerarna.

TKr 201 8-01-01 2017-01-01 2015-08-10
2018-12-31 2017-12-31 201 8-12-31

42 500
-355

9 768
-1 228

Resultatandel vinstandelsbevis

Resultat fore skatt

-7 278
43 407

32218 104336

9 459 57 505
-1 446 -3 962
-4058 -18 039
36 173 139 840

-37 950 -30 840 -121 859

5457 5333 17981~

Arsredovisning 2018

1421 1421
1 421 1 421

NivI 1 NivI 2 NivI 3 Summa

5951 5951
5951 5951

1 403 1 403
1 403 1 403

Rlnteintlkter och viirdefOrlndring obligationer
Reserv for befarade kreditfOrlustcr
Ovriga intlkter
Valutaresultat, Ovriga rlntekostnader

Resultat fOre vinstdelning
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Vmstande/s/an
lJtvecklingen av det redovisade upplupna anskaffmngsvardet p8 bolagets utstàllda vinstandelsl8n är beroende av dcn
underhggande avkastningen p8 bolagets tillgüngar. Ingen del av avkastningen p8 vinstandelsbcvisen lr garanterad av bolaget
och vrnstandelsinnehavarna st8r samma risk som bolagets Igare gallande investerat kapital. Rcahscrade vinster p8 innehaven i
portfoljen mcd avdrag for periodens kostnadcr utbetalas kvartalsvis. Vinstdclning skcr i svcnska kronor vilkct mcdfOr att all
rapportermg mot investerarna i vinstandeisbevisen sker i kronor.

Not 2 Finansiella risker

Konccrncn Ic utsatt fOr rInterisk, krcditrisk, valutarisk och likviditetsrisk. LIngivama liar samma risk som aktieIgarna i
bolaget och avkastningen Ic berocndc av utfallet i fOrvaltningen. LInen liar ingen garanterad avkastning eller nlgon
garantcrad rltt till Itcrbetalning. Avkastningen 8r vilikorad av realiserade resultat och ska regleras kvartalsvis urn
fOrutsIttningar for utbctalning Ic uppfyllda enhgt lInevillkoren. Beroende pa denna struktur paverkas inte bolagets
bcskrivna nsker enhgt nedan.

Rlntcriskcr och krcditriskcr

Koncerncn mimmerar rIntcrisken i lftncfordringarna genorn att utlaning i de alira fiesta fall sker till rOrlig rInta mcd plslag av en
marginal. Detta medfOr att ranternarginalen fOrblir oforIndrad Over tidcn. I de fall rantcbindningstiden är lIngre kan rIntan swappas

till 90 dagar for att rninska r8nterisken. Respektive llntagarcs kreditvIrdighet oeh dIrrncd forknippad nOdvandig avkastning
bcdOrns i samband med utlIningstillfIllct. Koncernen tillImpar en intern risk- och prissIttningsmodell sorn hI a tar hInsyn till
bolagcts bransch, rnarknadsforutsiittningar, bolagets lOnsamhct och skuldsIttning. Ilaserat p8 rnodellcn bcstIms vilken liigsta
rlnta och villkor sorn respcktive engagernang bOr ha. engagemang fOl~s lOpande och kvartalsvis gors bcdOrnning av eventucllt
reservcnngsbehov. Krcditkvalitén for sarntliga cngagcrnang fOljs upp lopande och vane kvartal gOrs en bedOmning av eventuellt
reserveringsbchov. Overlag liar portfOljen levererat i linje mcd mcd forvantningar oeh dess kreditkvalitO mm helhet anscs generellt
vara av god kvahtct. Vlrderrngen av lInefordringar per balansdagcn bedOrns dIrmed vara rIttvisande.

DotterfOretagets obligationsportfolj Ic utsatt bIde for rInterisk, kreditrisk sarnt i vissa fall Iven valutansk. 1)8 placenings
inriktningen Ir high-yield obligationer 58 pIverkas priset p8 obligationerna av bIde rIntensk men framfOr alit av

kreditrisk. Risken bedOms med hjIlp av sarnma modell som anvlnds fOr llneportfOljen.

FOr att begrInsa risken liar dotterfOretaget internt begransat storleken pa respektive engagemang, slvIl i lIne- som i
obligationsportfOljcrna utifrln de totala tillgangliga medel som finns att tillgI.

Valutarisker
I de fall plaeering sker i andra valutor In svenska kronor terrninsslkras normalt den undenliggande investeringen till
kronor fOr att Emnirnera valutansken. Terrninskontrakten gors normalt mcd en loptid p8 3 mlnader varefter nya
kontrakt teeknas for att slkra plaeenngen. Detta medfOr Over tiden att rcahscrade resuitat uppkomrner p8

slkningsinstrumentet rncdan den underhggande plaeeningen endast mcdfOr orcaliscrade vardefOrlndringar. Valuta
effcktcn i resultatet av vlrdefOrandringen p8 den underliggande placeningen oeh slkringsinstrurnentet tar dock ut

varandra. ValutafOrlndningar fIr darfOr ej vasentiig plverkan.

Likviditctsrisk

Koneernens bkviditetsrssk bestIr deli i rnO~ligheten att realisera innehav i lIne- oeh obligationsportfOljerna men Iven av
Itcrbetalningsformlgan for inllnade rnedel. Dc blda niskerna speglar varandra. Den overgripande hkviditetsrisken for
rnodetbolagets bedOrns vara ilg. Verksamhcren finansieras deli med vinstandclslln, deli mcd eget kapital.
Aterbetalning av vinstandelsllnen sker i takt mcd att dotterfOretagets fordnsngarna fOrfaller till betalning oeh likviditet
inflyter eller i takt med att avkastningen reahseras genom utbctaining till moderbolaget. Vinstandeisilnen plverkas av
koneernens avkastning och Iterbetalning av lInen kan enhgt vilikoren aldng ike utan att tillglngliga medel finns.

DotterfOretagets plaeering i direkta lln oeh high-yield obligationer kan medfOra att det i vissa fall kan vara svlrt att

realisera innehaven. DI Iterbetalning av vinstandelsllnen IndI inte kan plkallas av innehavarna, fOrutom ai’
realiserade vinster/fOrfali sI Ir den Overgripande likviditetsrisken llg. Bolaget liar rltt att ta upp kortfristig finansiering fOr

att Oka fiexibiliteten oeh battrc kunna mOta investcringsmOjligheter i avvaktan p1 emission av Ocr vinstandelslln morn
ramen fOr det frln ilntagarna totala llncutryrnmen.
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Ur ncdanstücnde tabell Over odiskonterade kassaflOden framgftr koncernens finansiella fordringar och skulder

uppdclade efter den tid som p8 balansdagcn âterstOr fram till bcdömd fOrfallotidpunkt. Varjc Pine- samt

obligationsfordran per balansdagcn har setts Over och gjorts en bcdomning om fOrvlntad àterbctalningstidpunkt.

R8ntsatscn Ir bascrad p8 en kontrakterad, fOrvSntad avkastning i samband med utlãningstillfdllct. Valutatcrmincr har

rcdovisats netto. Avvceklingcn av dcssa kan variera. I vissa fall utvSxlas bruttobclopp och i andra fall sker avveckling

genom reglering av ncttobclopp. Samtliga terminer gOrs dock mcd etableradc motpartcr och risken fOr att cnbart dot ena

flOdct i terminen ska utvSxlas och dlrmcd innebara en risk fOr bolagct ses cnbart som en teoretisk risk. BerSknad
utbetalning av vinstandclsl8nen foljcr l8neportfOl~cns fOrvSntadc rlnteflOdcn samt aterbctalning dIr avkastningcn är
bcrocndc isv lIncportfoljens utvcekhng.

Odiskonterade kassaflöden
2018

Tillgãngar
LInefordringar
Dcrivat
Likvida model
Summa

Totalt <1 àr

1 346 321
5 513

173 748

1 525 582

114 218
5513

173 748
293 479

1—2ár 3—Sãr >5ár

Skulder
Derivat
VinstandelslIn
Summa

Odiskonterade kassaflOden
2017

Tillgângar
Lnefordringar

Derivat
Likvida model
Summa

Skidder
Derivat
Vinstandeislftn
Summa

1421 1421
1 205 947 102 309 1 101 774 1 864

1 207 368 103 730 1 101 774 1 864

Totalt < I ár 1—2 àr 3—5 ár >5 ãr

813 622 83 727 408 485 321 410
5951 5951

85 421 85 421
904 994 175 099 408 485 321 410

1 403 1 403
728 789 74 997 365 894 287 898
730 192 76 400 365 894 287 898

Not 3 Viktiga uppskattningar och bedomningar fOr redovisningsandamal

Koneernen 5cr over sina lIncfordringar kvartalsvis for att bedOma bchovet isv rcscrvcring for oslkra fordringar.
Bedomningcn gors individucllt fOr vane llncavtal. En dlupanc analys av var;e cngagcmang gOr kvartalsvis for bedomning
av om bolaget klarar uppsatta villkor.

Not 4 Administrationskostnader

Under rakenskapsãret 2018 har crsattning till OhrlingsPriccwancrhouscCoopcrs APi uppgItt till 250 Tsck fOrdelat p8 fOljande

kategorier:

Rcvisionsuppdrag
Ovriga lagstadgadc uppdrag
SkatterIdgivning
Vardcningstjlnstcr

Ovnga tjanstcr

Under rakcnskapsIrct 2018 bar crslttning till OhrlingsPrieewatcrhouscCoopers All uppgatt till 150 Tsek fOrdelat p8 fOljandc

katcgonicr:

Rcvisionsuppdrag

Ovriga lagstadgadc uppdrag

SkatterIdgivning

Viirdcringstjanstcr

Ovriga tjanstcr

Koncernen

2(118
250

Modcrbolagct

2017
315

2017

81

1 230 022 2081

1230022 2081 -

PwC:

PwC:

250 315

201$

150

150 81
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InkOp och forsaljning mellan koncernföretag:

I administrationskostnader ingar kostnader fOr administrerade tjanster och kontor med 6,3 (2,2) Msck fakiurerad frIn
Proventus Capital Management All under 2018. LImnade koncernbidrag frln Proventus (apital Partners Alpha All till
moderbolagct uppgSr till 0,1 (1,3) Msek.

Not 5 Anställda och personalkostuader

Moderbolaget

ErsIttningar (AIF-fonder)

Utbetalda crsattningar till samtliga anstIllda:

Fast crsattning - 1 045

Antal personer

Utbetalda ersattningar till verkstIllande ledning och sldana anstIllda
som vasentligt paverkar den alternativa investeringsfondens riskprofil:

Fast ersattning - 1 045

Antal personer

Sedan I lanuari 2018 hat den personal sum arbetar med investeringsverksamheten I Proventus Capital Partners Alpha All anstIllts

i fOtvaltarbolagct Proventus Capital Management All. Dotterforetaget Proventus Capital Partners Alpha KB hade inga anstIllda
under rlkenskapsIret.

Not 6 Ränteintäkter, räntekostnader och liknande resultatposter

RSnteintäkter enligt effcktivrIntemetodcn *)

RInteintIktcr oeh vSrdefOrandring fran lIn

Summa

Riinteintaktcr och liknande resultatposter *)

Summa

Valutaresultat

Ovriga finansiella intIkter

RIntclcostnader och liknande rcsultatposter *)

Summa

RIntekostnader

Valutaresultat

Ovriga finansiella kostnader

*) RiinteintIktcr frIn tillgangar redovisade till upplupet anskaffningsvarde.

RIntekostnader frln skulder redovisade till verkligt varde
RIntekostnader fran skulder redovisade till upplupet anskaffningsvIrde

Rantekostnader och liknande rcsultatposter **)

Surnma

Rdntekostnader

Valutaresultat

**~ Rlntekostnader frln skulder redovisade till verkligt viirde

RIntekostnader frln skulder redovisade till upplupet anskaffningsvarde

42500 32218

42500 32218

48 -

9768 9459

9816 9459

-38 504 -31 856

-302 -10

-420 -420

-39 226 -32 286

42500 32218
42500 32218

-554 -1 016
-37 950 -30 840
-38 504 -31 856

Moderbolaget

2018 2017

-37 971 -30 840

-37 971 -30 840

-21 -

-37 950 -30 840
-37 971 -30 840

2017

Koncernen

2018 2017
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Not 7 Skatt

Redovisat rcsultat fOre skatt
Skatt beräknad cnligt gallande skattcsats (22%)
Skatt hanfOrig minoritets andel i kommanditbolag
Redovisad skattekostnad

Redovisat resultat fore skatt
Skatt beräknad enhgt gallande skattesats (22%)
Redovisad skattekostnad

Not 8 Finansiella anläggningstillgángar

Andra lângfristiga vardepappersinnehav
Upplupna cantor

Summa

2018
5 151
1133

-1133

Moderbolaget

Andra längfristiga vardepappersinnehav avser direktlãn till fOretag. PortfOljcn omfattade vid utg5ngen av rakenskapsSrct till nio
engagemang. LOptiden kommer att vanera och uppskattas till mellan tee till fern âr.

Not 9 Andelar i koncernfOretag

Proventus Capital Partners
Alpha KB Stockholm

Ing5ende anskaffningsvarde
Kapitaltillskott

Utgâende ack anskaffningsvardc

Not 10 Kortfristiga placeringar

Koncernen

Anskaffnings- Verkligr

värde värde
- 5951
- 5951

Valutaterminer avsedda fOr sakring av ISne- och obligationsportfOljcrna och vãrderas till vcrkligt värde.

Koncernen
2017

4 030
887

-887

2018 2017
0
0 0

Koncernen

2018-12-31

1 340 084

2017-12-31

753 195
8632 911

1 342 995 754 058

Sate

Moderbolaget

Org nr

969771-7131

2018-12-31 2017-12-31
Bokfdrt BokfOrt

värde värde

1 326 500 758 000

2018-12-31 2017-12-31

758 000 568 500
568 500 189 500

1 326 500 758 000

Derivat

2018-12-31 2017-12-31

Anskaffnings- Verkligt
v8rde v8rde

- 5513
- 5513
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Not 11 Ovriga lángfristiga skulder

Vinstandeisbevis

Arsredovisning 2018

VinstandelsbevisSgarna har förbundit sig att tillhandahâlla finaniscring upp till 1 890 Msck. Agarnas insats cnligt samma avtal uppgbr till 220 Msek.
Finansieringen kan päkallas mcd 10 dagars varsel i clelar om 10% av det totala btagandet. L3ngivarna bar samma risk som aktieagarna i bolaget vad

gäller avkastningens utvcckling pa det investerade kapitalet. AkticSgarna bar dock ett mer mer langtgicndc ansvar for verksamheten och skyldighet att
betala Ut avkastningen till vinstandelsägarna enhgt de kontraktuella villkoren. Lbnen bar ingen garanterad avkastning eller nágon garanterad rätt till
bterbetalning. Avkastningcn är villkorad av reabserade resultat och ska regleras kvartalsvis om fOrutsättningar for utbetalning är uppfyllda enligt
lânevillkoren, cc ~VCn information under avsnlttet redovisningsprinciper.

Orealiserat rcsultat

Realiscrat resultat

Totalt aekumulerat resultat vinstandelslbn

Vinstandelslãnen ar notcradc p5 Debt Securitics-segmentet vid Nordic Growtb Market NGM AB i Stockholm.

Not 12 Ovriga skulder

Ovriga kortfristiga skuldcr
Valutaterminer
Somma

Ovriga kortfristiga skulder
Summa

Not 13 Upplupna kostnader och fdrskottsbetalda intäkter

Upplupna pcrsonalkostnader

Revisionsarvode

Ovriga upplupna kostnadcr
Summa

Resultat fOre skatt
Justethzgforpsster so,,, hue iggdr i kassafiodet mm.

Orcaliscrat resultat valutatermincr

Orcaliserade valutarcsultat

LSmnadc/crb5llna koncernbidrag
Pcriodiseradc räntekostnadcr

Periodiserade räntcintSktcr

KassaflOde fran rörelsen

-2 135
36 044

33 909

Koncernen
2018-12-31 2017-12-31

- 28

38 066

Avkastning vinstandclslbn

SEK Löptid

Vinstandelsbcvis 2014-2024

201 8-1 2-31
Nomincllt

vSrdc

1 323 000

2017-12-31
Nominellt

värde

756 000

Rcdovisat
vSrdc

1 358 815

35 815
86 044

121 859

Redovisat
värde

753 865

Valutaterminer avsedda fOr säkring av ISne- ocb obligationsportfol~crna. Tcrmincrna Sr vSrderade till verkligt vSrdc.

Upplupna pcrsonalkostnadcr

Rcvisionsarvodc
Summa

Not 14 KassaflOde fran rOrelsen

1421 1403
1421 1431

Moderbolaget

2018-12-31 2017-12-31

- 28
- 28

Koncernen

2018-12-31 2017-12-31

- 319

144 282

- 70

144 671

Modcrbolagct

2018-12-31 2017-12-31

- 320

44 63

44 383

Moderbolaget

2018 2017
0 0

117 1 303
37 949 50 840

Koncernen

2018
5 457

2017
5 333

456 3 468
-31 023 717

37 949
-2 048
10 791

30 840
-140

40 218 32 143
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Not 14 Kassaflöde fran rörelsen forts.

Koncernen
Avstarnning av skulder corn härror fran finansieringsvcrksarnhetcn

Ej kassaflödcs
Nyupptagna Arnorterade paverkande

UB 2017-12-31 Lan LSn poster j UB 2018-12-31

Ovriga làngfristiga skulder 753 865 567 000 37 950 1 358 815
Summa skulder fran

finansieringsverksamheten 753 865 567 000 - 37 950 1 358 815

*) Ej kassaflödespávcrkande poster avser ej utbetald upplupen ränta 37,9 Mkr till vinstandelsagarna.

Not 15 Eventualfdrpliktelser

Koncern

2018-12-31 2017-12-31

Lãmnade finansieringsloften till befintliga lântagare. 17 000 401 500

Ansvarsförbindelse i egcnskap av kornplernentar i Provenrus Capital Partners Alpha KB 1 521 1 692

18 521 403 192

Moderbolag

2018-12-31 2017-12-31

AnsvarsfOrbindelse i egenskap av komplernentar i Proventus Capital Partners Alpha KB 1 521 1 692

1521 1692

Not 16 Transaktioner med närstáende

Proventus Capital Partners Alpha AB (publ) ägs av Proventus Capital Managernent AB (556930-7027) corn är rnoderbolag i

koncernen.

Moderbolaget utfor t)änster at bolaget rnor ett förvaltningsarvode baserat pa totalt Investerat kapital. Avgiften ingSr i adrninistrativa kostnader

och under 2018 uppgár avgiften till 6,3 (2,2) Msek. LSrnnadc koneernbidrag fr5n Proventus Capital Partners Alpha AB till moderbolaget

uppgar till 0,1 (1,3) Msek.

Not 17 Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föresl5r att till förfogande stSende rnedel disponcras enligt följande:

Fria medel 3 488 230
Arets resultat 0

Surnrna 3 488 230 kronor

Styrelsen ftireslâr att vinstrnedlen disponeras si.

till aktieagarna utdelas 0
att i fly rákning tiverftires 3 488 230

Surnrna 3 488 230 kronor
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Revisionsberättelse
Till bolagsstamman i Proventus Capital Partners Alpha AB (pubi), org.nr 556805-9660

Rapport om ãrsredovisningen och koncernredovisningen

Uttalanden
Vi bar utfört en revision av arsredovisningen och koncernredovisningen for Proventus Capital Partners Alpha AB
(publ)förár 2018.

Enligt var uppfattning har arsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med
ârsredovisningslagen och ger en i alla vasentliga avseenden rättvisande bud av moderbolagets finansiella stallning
per den 31 december 2018 och av dess finansiella resultat och kassaflöde for âret enligt ârsredovisningslagen.
Koncernredovisningen bar upprättats i enlighet med arsredovisningslagen och ger en i alla vasentliga avseenden
rättvisande 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. FOrvaltningsberattelsen är forenlig med arsredovisningens och koncernredovisningens
övriga delar.

Vi tillstyrker därfOr all bolagsstamman fastställer resultatrakningen och balansräkningen 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
revisorsforordningens (537/2014) artikel ii.

Grundfor 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 förhallande till
moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och bar i övrigt fullgjort vârt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav. Della innefallar all, baserat pa var bästa kunskap och Overtygelse, inga förbjudna tjänster som
avses i revisorsfOrordningens (~3~ 2014) artikel 5.1 har tillhandahallits det granskade bolaget eller, i
fOrekommande fall, dess moderfOretag eller dess kontrollerade företag mom EU.

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

Var revisionsansats

Revisionens inriktning och omfattning

Vi har utformat revisionen genom all fastställa väsentlighetsnivâ och bedOma risken for väsentliga fel i Proventus
Capital Partners Alpha ABs finansiella rapporter. Vi har särskilt bedömt risken for fel i de omrâden som i en hogre
utsträckning pâverkas av ledningens bedOmningar och antaganden. Ett sadant omrâde omfattar exempelvis de
uppskallningar och bedOmningar som gOrs for all bedöma eventuella nedskrivningsbehov avseende bolagets
lânefordringar. Som alitid i vâra revisioner har vi ocksa beaktat risken for all ledningen ska sälla sig over den
etablerade kontrollmiljön. Detta inkluderar även all beakta buruvida nâgot bedOmts pa ell säll som kan medfOra
en risk fOr vasentligt fel eller for oegentligheter.

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

Särskilt betydelsefulla omráden
Särskilt betydelsefulla omraden fOr revisionen är de omrâden som enligt var professionella bedömning var de
mest betydelsefulla fOr revisionen av ârsredovisningen och koncernredovisningen fOr den aktuella perioden. Dessa
omräden behandlades mom ramen for revisionen av, och i vart stallningstagande till, ârsredovisningen och
koncernredovisningen som helhet, men vi gör inga separata ullalanden om dessa omrâden.

Särskilt betydelsefuilt omräde Hur var revision beaktade det särskilt
betydelsefulla omrâdet

Varderzng avfinansiella anlaggningstillgângar
(lcinefordringar) I revisionen har vi bade fokuserat pa den interna
Vi hänvisar till Förvaltningsberättelsen och kontroll som finns avseende vardering av
beskrivningen over Proventus Capital Partners Alpha lanefordringarna samt bolagets utfOrda
ABs (“PCP”) Redovisningsprinciper not 1, Viktiga nedskrivningsprOvning per 2018-12-31.

u skattnin ar och bedömnin ar Or
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redovisningsandaznal not 3 samt Finansiella
anläggningstillgângar not 8.

PCPs Iânefordringar uppgar per 2018-12-31 till 1343
MSEK, vilket motsvarar 88% av koncernens
balansomslutning. Lãnefordringarna utgör därmed en
väsentlig del av PCPs balansräkning och klassificeras
sâsom finansiella anläggningstillgângar.
Lânefordringarna redovisas till upplupet
anskaffningsvarde.

Värderingen innehâller bade kvantitativa och kvalitativa
inslag. Bedömningen av eventuella nedskrivningsbehov
innehâller flera omrâden som till sin natur är subjektiv
och föremâl for ledningens bedömningar. PCP ser
kvartalsvis over sina lanefordringar och dâ bland annat
huruvida den specifika lântagaren klarar uppsatta
lânevillkor, framtida betalningsfOrmâga och säkerheter.
BedOmningen av reserveringsbehovet gOrs individuellt
for varje lâneavtal och nedskrivning skall göras da
värdenedgângen kan antas vara bestâende.

Betydelsen av de uppskattningar och bedOmningar som
ingár i att fastställa reservingsbehovet for osäkra
fordringar är betydande och kan, om de är inkorrekta,
leda till väsentliga felaktigheter i den finansiella
rapporteringen. Detta gOr aft varderingen av
lânefordringar är ett särskilt betydelsefullt omràde i
revisionen.

Revisionsteamet har inhämtat och utvärderat PCPs egna
bedOmningar och sammanstallningar av
nedskrivningssbehovet fOr perioden.
Detta for aft säkerställa aft bedOmningen fOljer PCPs
riktlinjer for värdering och nedskrivningsprovning.

Vidare har vi haft mOten med PCPs ansvariga for
värdering där viktiga antaganden och bedOmningar
diskuterats. Vârt arbete har haft en generell
utgangspunkt fOr laneportfoljen som helhet och därefter
har vi stickprovsmassigt fokuserat pa specifika
lanfordringar i portfOljen. Vidare har vi genom stickprov
kontrollerat aft lântagarna betalar räntor och
amorteringar i tid enligt fastställda länevillkor.

Per definition är bedOmning av lânefordringars
nedskrivningsbehov behäftad med inneboende
osäkerhet. Vi har som eft resultat av var granskning inte
rapporterat nâgra vasentliga iakttagelser till
revisionsutskoftet.

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

Vid uppräftandet av ársredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktOren
fOr bedOmningen av bolagets och koncernens fOrmâga aft fortsätta verksamheten. De upplyser, när sa är
tillampligt, om fOrhâllanden som kan pâverka fOrmâgan aft fortsäfta verksamheten och aft använda antagandet
om fortsatt drift. Antagandet om fortsaft drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktOren avser
aft likvidera bolaget, upphora med verksamheten eller inte har nâgot realistiskt alternativ an aft göra nâgot av
detta.

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

Revisorns ansvar
Vart mM är aft uppna en rimlig grad av säkerhet om huruvida ärsredovisningen och koncernredovisningen som
helhet inte innehâller nàgra väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller pa fel, och aft
lämna en revisionsberäftelse som innehâller vara uttalanden. 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 vasentlig felaktighet om en sâdan finns. Felaktigheter kan uppsta pa grund av oegentligheter eller fel och anses
vara vasentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan fOrvantas pâverka de ekonomiska beslut som
användare faftar med grund i arsredovisningen och koncernredovisningen.

En ytterligare beskrivning 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 beskrivning är
en del av revisionsberattelsen~.f~
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden
Utöver var revision av arsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och
verkställande direktörens forvaltning for Proventus Capital Partners Alpha AB (publ) for âr 2018 samt av forslaget
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tilistyrker at bolagsstamman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar
styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet for rakenskapsâret.

Grundfor uttalanden
Vi har utfOrt revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vart 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 at de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamalsenliga som grund for vara uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens arzsvar
Det är styrelsen som har ansvaret fOr forslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid fOrslag
till utdelning innefattar detta bland annat en bedOmning av om utdelningen är fOrsvarlig med hänsyn till de krav
som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfatning 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 angelagenheter. Detta innefattar bland
annat at fortlOpande bedOma bolagets och koncernens ekonomiska situation, och at tillse at bolagets
organisation är utformad sâ at bokfOringen, medelsfOrvaltningen och bolagets ekonomiska angelagenheter i
Ovrigt kontrolleras pa et betryggande sat. Den verkställande direktOren ska sköta den lOpande fOrvaltningen
enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de âtgarder som är nodvändiga fOr at bolagets
bokfOring ska fullgOras i Overensstämmelse med lag och fOr at medelsfOrvaltningen ska skötas pa et betryggande
sätt.

Revisorns ansvar
Vârt mâl beträffande revisionen av fOrvaltningen, och därmed vârt utalande om ansvarsfrihet, är at inhämta
revisionsbevis for at med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om nagon styrelseledamot eller verkställande
direktOren i n~got väsentligt avseende:

• foretagit nâgon âtgärd eller gjort sig skyldig till nàgon fOrsummelse som kan fOranleda ersättningsskyldighet
mot bolaget

• pa nagot annat sat handlat i strid med aktiebolagslagen, arsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vârt mal beträffande revisionen av fOrslaget till dispositioner av bolagets vinst eller fOrlust, och därmed vârt
utalande om deta, är at med rimlig grad av säkerhet bedOma om fOrslaget är fOrenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hog grad av säkerhet, men ingen garanti fOr at en revision som utfOrs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer at upptäcka âtgarder eller fOrsummelser som kan fOranleda
ersätningsskyldighet mot bolaget, eller at et forslag till dispositioner av bolagets vinst eller fOrlust inte är
fOrenligt med aktiebolagslagen.

En ytterligare beskrivning av vârt 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 revisionsberätelsen.

Ohrlings PricewaterhouseCoopers AB, utsâgs till Proventus Capital Partners Alpha ABs revisor av bolagsstamman
den 23juni 2018 och har varit bolagets revisor sedan bolagets vinstandelslân noterades pa NGM den 22 april
2016 och omfatas därmed av reglerna fOr foretag av allmänt intresse.

Stockholm den 26 mars 2019

Ohrlings PricewaterhouseCoopers AB

__ -

aniel Algotsson
Auktoriserad revisor
Huvudansvarig


