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ÄGARANVISNING FÖR ALMI FÖRETAGSPARTNER AB 

Organisationsnummer: 556481-6204 

§ 1  Bolagets uppdrag  

Almi Företagspartner AB (Bolaget) ska erbjuda tjänster inom rådgivning och 

finansiering i enlighet med verksamhetsföremålet i bolagsordningen och vad 

som anges nedan.  

a) Verksamheten ska utgöra ett komplement till den privata marknaden.  

b) Verksamheten ska vara tillgänglig i hela landet men utbudet kan variera 

beroende på regionala förutsättningar.  

c) Verksamheten ska bidra till ett jämställt företagande och i huvudsak 

riktas till företagare och företag med lönsamhets- och tillväxtpotential, 

så att små och medelstora företag utvecklas och blir fler.  

d) Särskilt fokus ska riktas mot i) företagare och företag i tidiga skeden, 

antingen i termer av livscykel eller i termer av expansionsfaser såsom 

produkt-, tjänste- eller marknadsutveckling, ii) kvinnor och iii) personer 

med utländsk bakgrund.  

e) Finansieringstjänsterna ska innefatta både lån och ägarkapital. 

f) Bolaget ska långsiktigt bedriva sin verksamhet så att det egna kapitalet 

bevaras nominellt intakt 

§ 2  Uppdragsmål  

a) De företag som tar del av Bolagets insatser ska ha en omsättningstillväxt 

i procent som överstiger jämförelsegruppens.1 

b) Bolaget ska återrapportera vilka strategier man har för att säkerställa att 

Bolaget agerar marknadskompletterande. Särskilt ska aktiviteter och/ 

 
1 Jämförelsegruppen utgörs av svenska mikroföretag samt små och medelstora företag enligt Europeiska 
kommissionens definition. 
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eller överväganden under det senaste året redogöras för. Återrapporte-

ringen ska vara kortfattad och tydlig. 

c) Andelen företagare och företag i tidiga skeden2 ska uppgå till minst 

80 procent av totala antalet unika kunder. 

d) Andelen kvinnor och personer med utländsk bakgrund bland de före-

tagare3 vilka tar del av Bolagets insatser ska vara högre än för jämförel-

segruppen.4 

§ 3  Övriga bestämmelser rörande uppdraget 

Vidare ska Bolaget:  

a) eftersträva att samverka med privata aktörer vars syfte är att stödja 

företagsutveckling och internationalisering av svenskt näringsliv,   

b) samverka med relevanta myndigheter, bolag med statligt ägande och 

statliga stiftelser,    

c) inom sina verksamhetsområden ta tillvara de möjligheter som EU 

erbjuder, samt 

d) tillse att verksamheten bedrivs på ett affärsmässigt och effektivt sätt, så 

att en så stor andel som möjligt av Bolagets resurser används för verk-

samheten mot kund och att Bolaget åstadkommer största möjliga nytta 

då uppdraget utförs.  

§ 4 Finansiering  

a) Kammarkollegiet utbetalar årligen till Bolaget de belopp som staten har 

anslagit till Bolaget med anledning av Bolagets uppdrag enligt verksam-

hetsföremålet i bolagsordningen. 

 
2 Uppstarts- och expansionsfaser enligt en definition som tydligt ska framgå i Bolagets årsredovisning . 

3 Definieras som den högst rankade företagsledaren i kundföretaget. 

4 Jämförelsegruppen utgörs av svenska mikroföretag samt små och medelstora företag enligt Europeiska 
kommissionens definition, vars omsättning har vuxit med i genomsnitt minst 10 procent per år under den 
senaste 3-årsperioden. 
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b) Bolaget ska fördela anslagsmedel till de regionala Almi-bolagen i enlighet 

med vid var tid gällande samverkansavtal som tecknats mellan staten 

och ägarna till de regionala Almi-bolagen.  

c) Bolaget ska fördela anslagsmedel till dotterbolaget Almi Invest AB samt 

till koncernbolag vars verksamhet är inriktad på ägarkapital. 

d) Av anslagsmedlen ska minst 30 miljoner kronor användas till kostnads-

täckning avseende innovationsfinansiering. 

e) Eventuellt kapitaltillskott som tillförs Bolaget under 2020 ska användas 

inom låneverksamheten. 

§ 5  Redovisning  

a) Bolaget ska i sin årsredovisning redovisa utfallet mot uppdragsmålen 

enligt § 2 a)–d) ovan. Därvid ska utfallet enligt § 2 d) redovisas uppdelat 

på dels män och kvinnor totalt, dels män och kvinnor med utländsk 

bakgrund.  

b) Därutöver ska Bolaget i sin årsredovisning lämna redovisning om 

följande. 

1. Överlevnadsgrad för de företag som har tagit del av Bolagets 

insatser. Mätningen genomförs i slutet av det tredje året efter 

insatsåret. 

2. Förändringen av antal anställda hos de företag som har tagit del av 

Bolagets insatser. Mätningen genomförs i slutet av det tredje året 

efter insatsåret och jämförs med antal anställda vid utgången av 

året före insatsåret. 

3. De kommuner där företag och företagare har tagit del av Almis 

insatser.  

4. Användning av årliga anslagsmedel (inklusive bidrag för särskilda 

uppdrag) genom särredovisning av kostnader, intäkter och 

aktiviteter inom de olika verksamheterna lån, rådgivning och 

ägarkapital. 

5. Volym på privat medfinansiering inom lån respektive ägarkapital. 
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c) Vidare ska Bolaget i särskild rapport till Regeringskansliet (Närings-

departementet) 

1. årsvis redovisa antal utbetalda lån och utbetalt lånebelopp, dels per 

regionalt dotterbolag, dels per låneprodukt (nationellt),  

2. årsvis redovisa antal utbetalda lån och utbetalt lånebelopp per 

låneprodukt fördelat på fokusgrupperna kvinnor respektive 

personer med utländsk bakgrund, 

3. årsvis redovisa andel privat medfinansiering i nyutlåning där Almi 

är medfinansiär, dels per regionalt dotterbolag, dels per 

låneprodukt (nationellt),  

4. kvartalsvis redovisa antal beviljade lån och beviljat lånebelopp 

fördelat per låneprodukt, samt 

5. vart fjärde år genomföra och redovisa en djupare analys av 

förändringen av antalet sysselsatta (direkt och indirekt) i Almis 

kundföretag. Mätningen genomförs i slutet av det tredje året efter 

insatsåret och jämförs med antalet sysselsatta vid utgången av året 

före insatsåret. 

 § 6  Giltighet  

Denna ägaranvisning ersätter den ägaranvisning som antogs på stämma i 

Almi den 27 april 2018 och gäller till dess bolagsstämma meddelar annat. 

___________________ 

Antagen vid bolagsstämma den 27 april 2020. 

 


