ÄGARANVISNING FÖR ALMI FÖRETAGSPARTNER AB

§1

Bolagets uppdrag

Almi Företagspartner AB ska bidra till hållbar tillväxt och innovation genom att
förbättra möjligheterna att utveckla konkurrenskraftiga företag såväl nationellt som
globalt.
Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende
företags behov av finansiering och rådgivning. Almi ska inte engagera sig där det
finns lämpliga privata alternativ som kan lösa företagens behov av ovanstående.
Riktlinjer för verksamheten
Verksamheten innefattar rådgivning, lån och ägarkapital. Verksamheten ska vara
tillgänglig i hela landet men utbudet kan variera beroende på geografiska förutsättningar. Bedömning av projekt ska ske utifrån likvärdiga kriterier i hela koncernen.
Almi Företagspartner AB ska inom ramen för bolagets verksamhet ta tillvara de
möjligheter som EU erbjuder och kan härvidlag engagera sig när det gäller marknadskompletterande ägarkapital. Samverkan med privata aktörer ska eftersträvas,
även i de verksamheter där detta inte är ett krav. Bolaget ska samverka med relevanta myndigheter, statliga bolag och organisationer som har till uppgift att stödja
företagsutveckling och främja internationalisering av svenskt näringsliv samt medverka i framtagandet av regeringens nya exportstrategi.
Rådgivning
Almi Företagspartner AB ska genom sin rådgivningsverksamhet bidra till att fler
små och medelstora företag växer samt att fler bärkraftiga företag skapas.
Andel kunder som utgörs av kvinnor och personer med utländsk bakgrund inom
rådgivningsverksamheten ska vara högre än den procentuella andel som gäller för
företagsstocken och nyföretagandet bland dessa grupper.
Lån
Almi Företagspartner AB ska ha lånevillkor som tar hänsyn till företagens behov
och avspeglar Almi Företagspartner AB:s högre risktagande och kompletterande
roll som offentlig aktör. Bolagets låneformer ska vara anpassade efter behovet av
mikrolån, för företag i tidiga skeden samt för små- och medelstora företag i enlighet
med riktlinjerna i proposition 2008/09:73.
Låneverksamheten ska i ökad utsträckning inriktas till finansiering av tidiga skeden i
ett företags livscykel, tidiga skeden av produkt-, tjänsteutveckling och förnyelseprocesser.

Almis utlåning avseende antal lån till kvinnor och personer med utländsk bakgrund
ska vara högre än den procentuella andel som gäller för företagsstocken och nyföretagandet bland dessa grupper.
Det är vidare angeläget att noga följa efterfrågan på finansiering från företag som
ägs eller leds av kvinnor respektive personer med utländsk bakgrund och uppmärksamma vilken typ av låneprodukter som efterfrågas.
Ägarkapital
Almi Företagspartner AB:s ägarkapitalinsatser ska bestå av två verksamheter; såddkapital och ägarkapital i tidig tillväxtfas. Almis såddkapital ska inrikta sig på projekt
i mycket tidiga utvecklingsskeden och bidra till utvecklingen av kunskapsintensiva
företag och företag med hög tillväxtpotential. Samverkan med det omgivande innovationssystemet bör tas tillvara. Vidare ska Almi förbereda etablering och ta fram
ett förslag för genomförande av en grön investeringsfond inom ramen för det nationella regionalfondsprogrammet 2014–2020.
Samordning ska ske beträffande alla riskkapitalbolag inom Almikoncernen. Ett enhetligt avkastningskrav bör ställas på alla bolag med ägarkapitalverksamhet verksamma inom samma fas.
§2

Finansiering och redovisning

Återrapportering
Almi Företagspartner AB ska i samband med årsstämma lämna redovisning till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) med anledning av denna ägaranvisning.
Redovisningen ska spegla skillnader mellan län, branscher, samt i Almis prioriterade
målgrupper.
Almi Företagspartner AB ska redovisa utvecklingen avseende överlevnadsgrad,
sysselsättning samt omsättning i företag som fått rådgivning och lån av Almi Företagspartner AB. Avseende ägarkapitalverksamheten ska Almi Företagspartner AB
därutöver även redovisa volym på attraherad privat medfinansiering i de bolag Almi
Invest AB investerat i.
Av redovisningen avseende rådgivningsverksamheten ska det framgå hur fördelningen mellan egen respektive upphandlad extern kompetens utvecklas, samt inom
vilka områden rådgivning upphandlats och i vilken utsträckning spetskompetens
inom olika områden kunnat erbjudas. Vidare ska Almi Företagspartner AB redovisa
utvecklingen av mentorverksamheten.
Avseende låneverksamheten ska Almi, för respektive låneform, redovisa antal lån,
totalt lånebelopp samt återbetalningsnivå. En särskild uppföljning ska lämnas avseende omfattningen av mikrolån respektive tillväxtlån för innovativa företag (antal
och volym) samt en bedömning av hur väl dessa motsvarar efterfrågan på dessa lån.

För såväl låneverksamheten som för ägarkapitalverksamheten ska bolaget redovisa
antalet inkomna låne-/investeringspropåer och propåer som lett till finansiering.
Almi ska även redovisa antal lån och volym i kronor där Almi är ensam finansiär.
Vidare ska Almi redovisa låne- respektive ägarkapitalverksamheten med utgångspunkt i de riktlinjer som tagits fram av Näringsdepartementet i dialog med Almi
(promemoria den 16 maj 2012).
Almi ska till Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser lämna de
uppgifter som behövs till mikrodatabasen (MISS) för att möjliggöra uppföljning
och effektutvärdering av såväl låne- som ägarkapitalverksamheten.
Verksamhetens finansiering
Anslagsmedlen till de regionala bolagen ska åren 2014–2017 fördelas i enlighet med
det samverkansavtal som tecknats mellan staten och de regionala ägarna.
Almi ska långsiktigt bedriva låneverksamheten så att kapitalet bevaras nominellt intakt.
Kapital avsett för utlåning ska hanteras separat från medel för att finansiera driften
av bolaget. Almi ska redovisa intäkter och kostnader för att finansiera driften av bolagets löpande verksamhet uppdelade på det statliga anslaget, kapitalförvaltningen,
låneverksamheten och övrigt.
Av anslaget ska minst 20 miljoner kronor användas för rådgivning riktad till personer med utländsk bakgrund, såvida inte riksdagen vid sin behandling av regeringens
förlag till vårändringsbudget 2015 beslutar om annan nivå. I sådant fall ska den av
riksdagen beslutade nivån gälla.
Almi Företagspartner AB ska till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa användningen av det statliga anslaget. Av redovisningen ska även framgå hur
stor del av anslaget som används för finansiering av verksamhet vid bolagets regionala dotterbolag respektive finansiering av centrala funktioner som rör de regionala
dotterbolagen, men som inte bekostas direkt av dessa. Vidare ska Almi Företagspartner AB redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att öka rådgivningen till företagare med utländsk bakgrund, resultat av vidtagna åtgärder samt omfattningen av
medel för detta ändamål.
§3

Giltighet

Denna ägaranvisning ersätter den ägaranvisning som antogs på stämman i bolaget
den 24 april 2014. Ägaranvisningen gäller till dess bolagsstämma meddelar annat.
__________________
Antagen vid bolagsstämma den 23 april 2015.

