
~ Regeringskansliet 

Näringsdepartementet 

Utdrag 
Protokoll 

2017-04-04 
N2016/03278/BSÄ (delvis) 

Förordnande att företräda och utöva rösträtt för staten som 
aktieägare i Almi Företagspartner AB 

2 bilagor 

Almi Företagspartner AB har den20mars 2017 kallat aktieägaren till 
årsstämma den 20 april 2017. 

§8 

Med stöd av regeringens bemyndigande den 23 februari 2017 utser statsrådet 

Mikael Damberg, 

departementssekreterare Gustaf Hygrell eller, om han har förhinder, 
kansliråd Ulrika Löfqvist 

att på stämman den 20 april 2017, i enlighet med bilagda instruktion, 

företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare i Almi Företagspartner 
AB, bilaga 1. 

Särskild fullmakt ska utfårdas för departementssekreterare Gustaf Hygrell 

och kansliråd Ulrika Löfqvist, bilaga 2. 

Utdrag till 

Almi Företagspartner AB 

Gustaf Hygrell 

Ulrika Löfqvist 

Telefonväxel: 08-405 10 00 
Fax: 08-411 3616 
Webb: www.regeringen.se 

Utdraget stämmer med originalet 

v:.:.: 1~~=k~ ~ 
Besöksadress: Mäster Samuelsgatan 70 
E-post: n.registrator@regeringskansliet.se 



~ Regeringskansliet 

Näringsdepartementet 

2017-04-04 
Bilaga 1 till beslut 2017-04-04 i 
ärende N2016/03278/BSÄ (delvis) 

Instruktion inför årsstämma i Almi Företagspartner AB 2017 

1 bilaga 

Almi Företagspartner AB har kallat aktieägaren till årsstämma den 20 april 

2017. Med stöd av regeringens bemyndigande den 23 februari 2017 har 

statsrådet Mikael Damberg utsett departementssekreteraren Gustaf Hygrell 

eller, om han har förhinder, kanslirådet Ulrika Löfqvist att på stämman den 

20 april2017 företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare i Almi 

Företagspartner AB. 

Inför stämman har följande instruktion givits till departementssekreteraren 

Gustaf Hygrell eller, om han har förhinder, kanslirådet Ulrika Löfqvist. 

Instruktionen följer i kallelsen föreslagen dagordning, se bilaga A. 

1. stämmans öppnande 

Ingen åtgärd. 

2. Val av ordförande vid stämman 

Att rösta för att välja Birgitta Agren Böhlin till ordförande vid stämman, eller 

att föreslå och/ eller rösta för eller emot någon annan person till ordförande 

vid stämman. 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd 

Svenska staten är ensam aktieägare representerande samtliga aktier och 

röster i bolaget, vilket godkänns att gälla som röstlängd. 



4. stämmans ordförande utser protokollförare 

Ingen åtgärd. 

5. Val av en eller två justerare 

Att föreslå och/ eller rösta för eller emot någon eller några att justera 

stämmans protokoll. 

6. Godkännande av dagordningen 

Att rösta för att godkänna i kallelsen föreslagen dagordning eller att föreslå 

förändringar till dagordningen och/ eller rösta för eller emot att godkänna 

eventuella föreslagna förändringar till dagordningen, se bilaga A. 

7. Beslut om närvarorätt för utomstående 

Att rösta för att godkänna och/ eller rösta för eller emot utomståendes 

närvaro. 

8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad 

Kallelse har utfärdats den20mars 2017, dvs. fyra veckor och tre dagar Jo"re årsstämman. 

Därmed är stämman behiirigen sammankallad. Vidare har underrättelse tillställts 

riksdagens centralkansli inom i bolagsordningen Jo"reskriven tid. 

Att rösta för att stämman har blivit behörigen sammankallad. 

9. Framläggande av 

a) års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport och 
koncernredovisning 

b) revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse 

c) revisorernas granskningsrapport enligt 7 § lagen (2005:590) om insyn i 
vissa finansiella förbindelser m.m. 

Ingen åtgärd. 
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1 O. Redogörelse för det gångna årets arbete 

a) anförande av styrelsens ordförande, 

b) anförande av verkställande direktören, och 

c) anförande av bolagets revisor 

Ingen åtgärd. 

11. Beslut om 

a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt 
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, 

Arsredovisningen har ö"versiktligt gåtts igenom av enheten fo"r bolag med statligt ägande. 

Revisorerna har avgivit en ren revisionsberättelse. Därutö"ver har inte funnits anledning att 

resa invändningar mot denna bedömning eller ha andra {Jnpunkter i denna fråga, varfiir 

forslaget kan godkännas. 

Att rösta för att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt 

koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. 

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen, och 

Att rösta för att godkänna förslag under dagordningens punkt 11 b) i 

kallelsen, se bilaga A. 

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören 

Revisorerna har avgivit en ren revisionsberättelse och tillsryrkt att sryrelseledamö"terna och 

den verkställande direktö"ren beviljas ansvarsfrihet. Då inga omständigheter som fliranleder 

en annan bedö"mning har kommit fram, kan ansvarsjn"het bevifjas. 

Att rösta för att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den 

verkställande direktören. 
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12. Redovisning av ersättningar och tillämpningen av tidigare 
beslutade riktlinjer för ersättningar tillledande befattningshavare 

a) muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande 
befattningshavarnas ersättningar i Alm i Företagspartner AB med 
dotterföretag, 

b) styrelsens redovisning av utvärderingen och tillämpningen av de riktlinjer 
för ersättningar till ledande befattningshavare i Alm i Företagspartner AB 
som beslutades vid föregående årsstämma samt skälen för eventuella 
avvikelser, samt 

c) framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen 
(2005:551) 

Ingen åtgärd. 

13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till 
ledande befattningshavare 

Att rösta för att godkänna de under dagordningens punkt 13 i kallelsen 

föreslagna riktlinjerna för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande 

befattningshavare, vilka är förenliga med Riktlinjer för ersättning. och andra 

anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande 

som beslutades av regeringen den 22 december 2016, se bilaga A . 

14. Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, 
styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor 

Att presentera och motivera ägarens förslag till beslut om arvoden, 

styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor. 

15. Beslut om antalet styrelseledamöter 

Att rösta för att välja åtta styrelseledamöter och inga suppleanter. 

16. Beslut om arvoden till stämmavalda styrelseledamöter och 
utskottsledamöter 

Att rösta för att godkänna följande förslag: 

Arvode till styrelsen föreslås per år utgå enligt följande: 

Styrelsens ordförande: 200 000 kronor 
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Styrelseledamot: 100 000 kronor 

Arvode utgår inte till styrelseledamot som är anställd i Regeringskansliet eller 

till arbetstagarrepresentanter. 

Utskottsarvode föreslås per år utgå enligt följande: 

Revisionsutskottets ordförande: 50 000 kronor 

Revisionsutskottsledamot 33 000 kronor 

Arvode utgår inte till utskottsledamot som är anställd i Regeringskansliet 

eller till arbetstagarrepresentanter. 

17. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande 

Att rösta för att följande personer väljs till styrelseledamöter i Almi 

Företagspartner AB intill utgången av nästa årsstämma: 

Birgitta Ågren Böhlin, ordförande, omval 

Anders Byström, ledamot, omval 

Nicolas Hassbjer, ledamot, omval 

Ake Heden, ledamot, omval 

Agneta Mårdsjö, ledamot, omval 

Katarina Green, ledamot, omval 

Pia Sandvik, ledamot, nyval 

Anna Söderblom, ledamot, omval 

Att rösta för att Birgitta Ågren Böhlin väljs till styrelseordförande i Almi 

Företagspartner AB intill utgången av nästa årsstämma. 

18. Beslut om antalet revisorer 

Att rösta för att Almi Företagspartner AB ska ha ett (1) registrerat 

revisionsbolag som revisor. 

19. Beslut om arvode till revisor 

Att rösta för att arvode för revisorns arbete utgår enligt godkänd räkning. 
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20. Val av revisor 

Att rösta för att det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB väljs för en 

period om ett år intill utgången av årsstämman 2018. Revisionsbolaget 

meddelar på stämman vem som har utsetts som huvudansvarig. 

21. Beslut om ägaranvisning 

Att rösta för att godkänna under dagordningens punkt 21 i kallelsen angivet 

förslag, se bilaga A. 

22. Beslut om statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt 
ägande 

Att rösta för att godkänna under dagordningens punkt 22 i kallelsen angivet 

förslag, se bilaga A. 

23. övrigt 

Att överlämna formulär för Information och dokumentation till 

Kammarkollegiet samt instruktion för inbetalning av utdelning. 

Att framföra ägarens tack till styrelsen, företagsledningen och personalen för 

väl genomfört arbete under verksamhetsåret. 

24. stämmans avslutande 

Ingen åtgärd. 
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Svenska staten 

N:iringsdepartcmenret 

Enheten för bolag med stadigt ägande 

103 33 Stockholm 

Riksdagens centralkansli 

100 1~ Stockholm 

Kallelse till årsstä:r~~ma i Al~~~-!'·_• o_· t_·e_t_a~g~sp~a_rt_n_e_r_A_B_2_0_'1_7 _ _ _____ ______ _ 

Härmed kallas 611 årsstämma i i\lmi Företa[:,rspartner AB, 556481-6204. 

Tid torsdagen den 20 aptil 2017, kl. l 000 

Plats bolagets kontor, World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockhol.m 

Rätt att delta och närvara samt anmälan 

A ktieii,gare 

Den som pi'1 dagen för bolagsstiimman iir införd wrn aktieägare i aktieboken har rätt att delta i 
bolagsstämrna n. 

Riksdagsledamot har rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i 
an~lmning till denna ställa frågor till bolaget. 

Allmänbetett 

Stämman ii.r öppen för allmänheten. 

A11mältm 

.Anmälan om niirvaro för riksdagsled;1mot respektive allmiinhet: görs till Almi Företagspartner AB, 

lViaria Bristrand, I3ox 70394, 107 24 Stockholm cUer till maria.bristrancl@almi.se och bör vara 

bolaget tillhanda ~enast en vecka före stämman. 

/ j 
l ·:) 



Förslag till dagordning 

L Stämmans öppnande 

2. Val av ordförande vid stämman 

3. Upprättande och godkännande av r6stlängd 

4. Stärnman~ ordförande utser protokollförare 

5. Val av en eller två juster;;te 

6. Godkännande <W dao-ordnin<>en <'::l b 

7. Beslut om närvarorätt för utomståcnuc 

8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad 

9. Frarnläggandc av 

a) års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport och koncernredovisning 

b) revisionsberättelse och konccrnt:cvisionsbcrättelse 

c) revisorernas granskningsrapport enligt 7 :~ lagen (2Q(j):590) om insyn i vissa finansiella 

förbindelser m.m. 

10. Redogörelse för det gångna å.rets arbete 

a) anförande av styrelsens ordförande, 

b) anföntndc av verkstä.Uancle direktören, och 

c) anförande av bolagets revisor 

11. Beslut om 

a~ 
J fastställelse av resultaträkningen och babnsri:ikni.ngen samt koncernrcsult11träkningen och 

koncernbalansräkningen, 

b) dispositioner betri1fbnde bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, 

och 

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören 

12. Redovisning av ersiittningar och tillämpningen av tidigare beslmade rikt:l.injer för ersättningar 

tillledande befattningshavare 

a) muntlig redogörelse av styrehens o rdförande om de ledande befattningshavarnas 

ersättningar i i\.lmi Företagspartner AB med dotterföretag, 

b) styrelsens redovisning av utvärderingen och tillämpflingen av dc riktlinjer för ersättningar 

tillledande befattningshavare i Almi Fbretagspartner AH som beslutades vid föregående 

årgstämma och skälen för eventuell}l avvikelser, samt: 

c) framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap 54§ aktiebolagslagen (2005:551) 

13. Beslut om styrdsens förslag till rikdinjet för ersättningar tillledande befattningshavare 

14. Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden , styrdsekdamöter, 

styrelseordförande ocb revisor 



15. Beslut om antalet sty.retsdcdamöter 

16. Beslut om arvoden till stä.mmovalcb styrelseledamötet och utskottsledamöter 

17. Val a'' styrelseledamöter och styrelseordförande 

18. Beslut om antalet revisorer 

19. Beslut on1 atvodc till tcvisor 

20. Val av revisor 

21. Beslut om ägaranvisning 

22. Beslur om statens ägat:policy och riktlinjer för bolag med smtligt iigandc 

2.3 . Övrigt 

24. Stii..mrnans avslutande 



_Förslag till beslut 
---------··-···-··--·- ····- ---- - - - - ···-·-- -·- ··- -·--- --·-·- ··-----····--···--·----

2. Ordförande vid stämman 

Aktieägarens förslag kommer att presenteras före årsstämman pi\ bolagets wcbbplats . 

Il il). lkslut ' H.D.._\.U.:W.L'.\'.i ti<!DDJls; t ri i f(;utt_k_hol:wc t ~ ,· in ,; t L·llcr fi>rl u~t t·uJ i;~L. ds:tl .. ti! ~ l. ,~Li! .lJ~J.;.t 

balansräkningen 

St} rdsen föresliir ar l ingen uLdclning urgar för räkenskapsåret och att: årets resnitat och det 

balansemde resultatet, tillsammans 993 128 371. kronor, i)verförs till ny dkning. 

Bolagsstärn.c"'lan beslutade den 20 april 2016 att rastställa styrelsens förslag tiJ.l riktlinjer för 

ersättningar tillledande befattningshavare. Styrd sen föreslår att ftrsstämman 2017 beslutat atL 

fastställa styrelsens förslag till förändrade riktlinjer fbr ersärtrungar tillledande befattningshavare . 

Styrelsen föreslår att r.iktlinje1: för ersättning och andra ans6lllningsv·i.llkor för ledande 

befattningshavare beslutas enligt bilaga 1. Styrelsens förslag till riktl injer för ersättning och andra 

anställningsvillkor för ledande bcfattni11gshavarc överensstämmer med regeringens riktlinjer för 

crsiittning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt iigancle 
beslutade den 22 december 2016. 

15. Antalet sryn:lscledamöter 

.Aktieiigarens förslag kommer att presentera~ före ärsstänm1an pii bolagets webbpla ts. 

Hi . Arvoden till st:vrdselcdarnöter 

Aktieiigarcns förslag kommer att presenteras före årsstämman pa bolagets wcbbplats. 

17. Styrclseiedamöter uch styrelseordförande 

J\ktieägarens förslag kommer att presenteras före årsstiimman på bolaget;; webbpLlrs. 

18. Antalet revisorer 

i \krieägarens förslag komn1er att presenteras f()re årsstrcmman på bolagets webbplai:s. 

19 i\ rvode till revisor 

Aktieägarens förslag kommer a tt presentera~ före iirsstiimman på bolagets webbplats. 

20. Revisor 

Aktieägarens förslag kommer att presenteras före årsstiintman på bolagets webbplats. 

21. Beslut om ägaranvisning 

Aktieägaren före~lår att ägaranvisnjng beslutas enljgt bilaga 2. 



Akti6igart~n föreslär a!t ~ratens iigarpolicy, regc.·ringem riktlinjer för extern rapportering i bolag 
med statligt iigandt S:l!llt regeringens rikdinjet för ersä ttning och andra ansrillningsvillkor för 

ledande befattningshavare i bohg med statligt ägande, samtliga beslutade a\' regeringen den 22 

december 2016, beslutas enligt bilag:\ 3 publicerad på bolagets v.:ebbplats. 

Övrig information 

Ars- och hällbarhctsredovisn.ing, inklusi ;·c bolagsstyrningsrapport, rcvi.sionsberärt:clscr och 

revisorns ytttande er>Jigt 8 kap 54 § aktiebolagslagen s~.mt revisorernas granskningsrapport enligt 

7 § lagen om insyn i vissa finansiella förbi..ndeber m m hålls tillgängliga hos bolaget, 
KJar:abergsviaduktcn 70, Stockholrn, från och med den30mars 2017. Handlingarna ät från och 

med samma datum tillgängliga på bolagets webbplats almi.sc. Arsredovisning kommer att ftnnas 
tillgänglig pii årsstämman. Denna kallelse och fulbtändiga förslag till beslur hålls tillgängliga på 
bolagets wcbbplats almi.se. 

Stockholrn den 20 mars 2017 

Almi Företagspartner AB 

STYRELSEN 



Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar tillledande befattningshavare 

Tillämpning 

Bolaget ~ka tilliimna de riktlinj·cr för ersättning och andra anstiillningsvillkor för ledande 
'J L ~ 

Bilaga 1 

bef;Jttningshavare i bolag med statligt ägande som regeringen beslutade om den 22 december 

2016 vilka ersä tter regeringens tidigare riktlinjer från 2009. Riktlinjerna ingar som. en dd av 

statens ägarpoliey. 

Frågor om ersättning till dc ledande befattningshavarna ska behandlas på ett medvetet, 

ansvarsfullt och iransparene ''ätt. Den totala ersättningen ska vara rimlig, priiglacl av mättfull.hct 

och väl avvägd samt bidra till en god etik och företags kultur. Riktlinjerna ska tillämp>ts i 
koncernens samtliga dotterföretag och riktlinjerna ska gotlkännas av årsstämman för respektiv e 

dotterföretag i. I öv1-iga företag ska bolaget i dialog med övriga iigare verka föt ;ttt rikdinjerna 

tilliirnpas. 

·1 ngångna avtal med ledande befattningshavare som \·iisent!igen :q·rider mot dessa riktLinjer bör 

omförhandlas. 

Styrclscn i sin helhet är ansvarig för att fastställa ersättning till elen verkställande direktören. 

St:yrclsen ska säkerställa att såväl elen ve1:kställande direktörens som övriga ledande 

befattningshavares ersättning ryms inom de t-iktlinjer som beslutars av bolagsstämman. Styrelsen 

skll iiven ~äkerstiilla att den verkställande direktören ser till att bolagets ersättningar till övriga 

anstiillda bygger pii ersiirtningsprincipcrna i de riktlinjer som beslutats av bolagsstämman. 

Ersättningsprinciper 

Den rotaia ersättningen tillledande befattningshavare ska vara rin1lig och viii avviigd. Den ska 

iiven vara konkurrenskraftig, takbc~ti:imd och ändamålsenlig samt bidra till en god etik och 

företagskul tut:. r:rsiittningen ska inte vara löneledandc i förhållande rill jämförbara företag utan 

präglas av måttfullhet. Det1'a skavära vägledande också för övriga anställdas totala ersiittP.ing. 

Rörlig lön ska inte ges tillledande befattningshavare. Med beaktanue aviivriga principer i dessa 

riktlinjer är det emellettid möjligt :Jtt ge rörlig lön till ii1-Tiga anställda. 

Premien för ålders- och efterlevandepension ska vara avgiftsbestämd och inte 0vcrstiga 30 

procent av den fasta lönen, si'1vida inte dessa fönniiner följer t:n pil bnlage1: tillämpad kollektiv 

pen~ionsplan. I ett sådant fall bestiirns avgiften av pensionsplanens \'illkor. E.vcntuell utökning :w 

en kollektiv pensionsplan över den lönenivå som täcks av planen ska vara avgiftsbestämd med en 

avgift om högst 30 procent av överskjutande lönedel. r ans6i!lningsavtal ingiingna efter 

riktlinjemas ikraftträdande ska pensionsåldern inte understiga 65 år. 

Ersättning vid arbetsoförmåga pii gnmd av sjukdom ska f6lja villkor om sjuklön och sjukpension 

i tillämpat kollekliva v tal eller, om bolager inte har kollektivavtal, motsvara nivåer som gäller enligt 

kollektivavtal som tillämpas i branschen. Eventuell ut(ikning av en kollektiv gjukförsiikring över 

den lönenivå som täcks av kollck1ivavtal ~ka motsvara marknadspraxis. 

1 1 l de ftd.l dortcrfön:: rag i sin tur haf donerför.ct:if~ är dt:s5a :-:k yldig.t ~ttt vt:rk~ för .ltt dcs:-:.:1 rikdinjc~: f;t...;t;:;täll$. 



T de:t falllöneviixling erbjuds för atc förstiirka pensionsförmåner ska tn sådan lösning v~;ra 

kostnadsneutral för bolaget. 

Vid uppsägning från bolagets sida ska uppsägningstiden inte ÖYcr.stiga sex m:'l.nader. l 

anställningsavtal ingångna e:fter riktJinjernas ikr:tfttriichndc far avgångsvederlag liimna~ med högst 

tolv månadslöner. Avgångsvederlaget ska betalas ut månaelsvis och utgöras av enbart den fasta 

månadslönen 1.1tan t.illiigg för förmåner. Vid ny anställning, annat tillkommande avlönat uppdt:ag 

eller vid inkomst fran näringsverksamhet ska ersättningen fri\ n det uppsägande bolaget reclucet:as 

med ett bciopp som motsvarar den nya inkor:nsren under elen rid da uppsägningslön och 

avgångsvederlag lämna~. "~lid uppsiigning från den anställdes sida ska inget avgångsvederlag 

lämnas . A.vgång~vederlag betalas sorn längsrutintill avtalad pensionsålder och aldrig Eingre än rill 

65 år~ ålder. 

l.unan beslut om enskild ersättning farl:\lS ska det sii.kerst::illas art det finns skrifdigr uncledag som. 

utvisar bolagets totala kostnad för beslutad crs~1ttning . 

Säkerställande och redovisning 

Bolaget ska redovisa ersättningar till de ledande bcfattui.ngshavarna på motsvarande sätt som 

bohtg med aktier upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige. Det innebär att bolaget 

ska iaktta de särskilda r<;:gler om redovisning av ersättningar till de ledande befattningshavarna 

som gäller för sådana bolag. Reglerna för detta finns huvudsakligen i aktiebolagslagen och i. 
årsredovisningslagen ("! <,)95:1554). 

Ersiittningen för varje cnskilclledande befattningshavare ska siirtcdovisas med avseende på fast 

lön, förmaner och avgangsveclcdag. 

Styrelsen ska med tillämpning av reglerna i aktiebolagslagen och Svensk kod för bolags='ryrning 

inför årsstämman redovisa och utvärdera hur bolaget följt cle riktlinjer som beslutades vid 

fö regående årsstärn.tna. Vidare ska bolagets revi~c,r med tillämpning av reglerna i \lktiebolag~lagen 
inför varje arssirimma läm na ett yttrande över om de rikt1njer som gällt seJan föregfiende 

årsstiimma har följts. Revisorns yttrande ska även offentJiggöras på bolagets webbplats. 

Härutöver ~ka styrelsens ordförande vid årsBtär:nman muntligen redogöra för de lcchwde 

befaLt:ningshavarnas ersättningar och hur de förhåll er sig t.ill de av bolagsstämman beslurade 

riktJinjerna samt för hur moderbolaget: siikerst:ällcr att riktlinjerna efterlevs i koncernens samtliga 

dotterföretag. 

Definitioner 

• Al;giftJbestJmdJml.fion: (prcmiebcstämd pension) att pensionspremien är bestämd som en viss 

procent av elen nuvarande fasta lönen. 

• Dotteifrin:tag: dc juridiska personer som avses i 1 bp. l l § aktiebolagslagen. 

• Bnättnil{g. alla ersiittningar och förmaner till den anställde, silsom lön, förmåner och 

avgil.ngsvederl.ag. i\ ven ersät:tningr från fö.ret:;(r i samma koncern ska inkluderas. 
~ .... . ... '"' 

• l'drmåiier. olika former av ersättning för arbete som ges i annat än kontanter, exempelvis pension 

sam t bil-, bostads- och andra skattepliktiga förmåner. 



• ITP: industrins och handelns tilläggspension. 

• F\o!fc.l.::.tit•pet:Ji(i11Jp!an: en förrnflmbestiimd cHer premiebesL?imd pian som följer av kollektivavtal 

(eller om bolager inte har kollektivavtal, en bolagsspecifik pension.splan), och som tilliimpas 

generellt för anställda i bolageL Som kollektiv pensionsplan räknas även en pa bolaget tillämpad 

policy om alternativ TTP, eller motsvarande policy för andra kolJektivavralade planer än ITP, 

förutsatt att avgifterna i denna policy inte övcrstigc1· bolaget~ avgifter i den traditionella planen. 

• l...cdande hifatlllii~~Jhat•m<?: vcrkstiilianJe direktö r och andra personer i bobgers ledning. Denna 

krets n1otsvara~ av de personer som avses i 8 kap. 51 § aktiebnlagslagen. Det omfatrar exempclvi:-: 

personer som ingår i ledningsgrupper eller liknande organ och chefer som är direkt underställda 
den verkställande direktören. 

• Premie odJ m~,ift: försäkringspremie, eUct annan avsättning, som finansierar en pensionsförmän. 

• Rodig !O'n: exempelvis inci tament.sprogram, gratifikalioner, ersättning frän vinstandelsstiftelse:r, 

provision~lön och liknande ers;ittningar. 



t Regeringskansliet 

Bilaga till Protokoll den10mars 
201 7, § 5, N201 6/03278/BSÄ (delvis) 

Nä ringsdepartementet 

Ägaranvisning för ALMI FÖRETAGsPARTNER AB, 
org. nr. 556481-6204 

A. Bolagets uppdrag 

§ 1 Bakgrund 

Syftet med Ahni Företagsparmer AB:s (nedan Bolaget eller Alm i) 

verksamhet är enligt verksamhetsparagrafen i bolagsordningen bl. a. att 

stärka det svenska niiringslivets utveckling och verka f()r en hållbar tillväxt 

samt medverka till att utveckla och finans iera små och medelstora företag. 

§2 Bolagets uppdrag 

l . Bolaget ska f()r detta ändamål erbjuda tjänster inom rådgivning och 

flnansie1mg i huvudsak riktat till f()retagare och företag med lönsamhets

och tillväxtpotentiaL Finansieringstjänsterna ska innefatta både lån och 

ägatkapital. 

2. Verksamheten ska utgöra ett komplement till den privata marknaden. 

3. Verksamheten ska vara tillgänglig i hela landet men utbudet kan variera 

beroende på regionala förutsättningar. 

4. Vcrharnheten sb bidra till att utveckla och komm.crsialisera 

kunskapsintensiva affårsidect. 

5. Särskilt fokus ska riktas mot 

i) företagare och föret:ag i tidiga skeden antingen i termer av 

livscykel eller i termer av cxpansionst~1scr såsom produkt- och 

tjiinste- eller marknadsutveckling, och 

ii) kvinnot och personer med utländsk bakgmnd. 

6. Bolaget ska långsiktigt bedriva låneverksamheten så att kapitalet' bevaras 

nominellt intakt. 



§3 Uppdragsmål och indikatorer 

Verksamheten ska utvärderas mot följande uppdrag~mäl: 

a. UppdragJ?lJd! kopplat tiil /l lm i J uppdra_g att ver.ka fljr en hållbar til/i;äxt 

Med hållbar tillväxt avses tillväxt i bolag som bedöms vara 

ekonomiskt, socialt och miljömiissigt hållbara över tid. i\lmis 

rådgivning och finansieringsverksamhet ska medverka till att 

konkutt:enskraft.iga, och därmed hållbara, små och medelstora företag 

utvecklas och blir ner. 

IVIålnivån ~ka vara att de fördag som tar del av Alntis insatser 

utvecklas bättre än kontroLlgruppen (jämförbata företag som :inte är 

kunder hos Almi). 

IvEitningen utgörs av en effektmätning hos samtliga unika Almi

kunder ~.mra l) avseende 

o Omsättning (procent och mnkr) 

o Förädlingsvärde (procent och tnnkr) 

o Överlevnadsgrad/ defaultgrad (procent) 

Effekten mäts ett antal år efter insatsen från Almi och jämförs med 

en kontrollgrupp. För Almis kunder mäts effekten på koncernnivå 

och per insatsområde (lån, råd, risk etc). 

Därutöver ska t\lmi mäta och följa utvecklingen av antal anställda, 

nyföretagande, och bidrag till utveckling och kommersialisering av 

kunskapsintensiva aff.1.rsideer bland kunder. 

b. UppdragJJncll kopplat tii/AimiJ· Jimrlwad>,komplettemnde roll 
Den marknadskompletterande rollen innebär att Almis verksamhet 

ska riktas mot företagare och företag med potential för hållbar tillväxt 

som inte far sitt behov av fmansiering eller rådgivning tillgodosett av 

marknadens privata aktörer. 

Målnivån är att !\!mi uppfattas som en uteslutande 

marknadskompletterande aktör. 

Mätningen utgörs av en marknadsundersökning hos kunder, 

samarbetspartners, medfinansiärer och potentiella medfinansiärer. 
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§4 

•.. Uppdn{gsmdi kopplat till särskiidafo/etrJ;gmpper 

i) företag i ticliga skeden i termer av ]jvscykel ellet: i termer av 

expansionsfaser såsom produkt- och tjänste- eller 

marln1adsut:veckling. 

Målnivån iir att företag i ticliga skeden utgör huv-uddelen av de 

företag och företagare som tar del av Alrnis insatser. 

Mätningen utgörs av andelen företagare och företag som 

befinner sig i ritLiga skeden (antingen i rcrme.r av livscykel eller 

i tenner av expansionsfaser såsom produkt- och 

tfinstcutveckling eller marknadsutveckling) av totala antalet 

unika kunder. 

ii) Kvinnor samt personer med utländsk bakg:tund. 

Målnivån är att h.-vi.nnor och personer med uthindsk bakgnmd 

bland dc företag och företagare vil..lj:a tar del av Almis insatser 

iir Ö\'etrepresenterade jämfört med motsvarande andel i 
f()retagsstocken och nyfi)retagandet som hellu~t. 

~utgörs av andel kvinnor respektive personer med 

utländsk bakgrund av totala antalet unika kunder, jämfört 

med rikssnittet för företag och nyföretagare. 

Övriga bestämmelser rörande uppdraget 

·1. Bolaget ska i sitt uppdrag eftersträva att samverka med ptivara 

aktörer. 

2. Bolaget ska ocksa samverka med relevanta myndigheter, starLiga bolag 

och orgartisat.ione.r vars syfte är att stödja företagsutveckling och 

intetnationalisering av svenskt näringsliv. 

3. Bolaget ska inom sina verksamhetsområden ta tillvara de möjligheter 

som RU erbjuder. 
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§5 Effektivitet 

Bolaget ska bedriva verksamheten effektivt. Effektivitet innebär att 

lj) en så stor andel som möjligt av Alnlis resur~er används för 

affarsverksamhet mot kund, och att 

e Ahnis verksamheter åstadkommer ;;törsta möjliga nytta då 

uppdragsmålen avseende tnatk.nadskoinplement och hållbar 

tillväxt uppnas . 

.L~ffektiviteten mäts genom 

a) Andel kundtid - andel arbetad tid inom koncernen som amcänds 

till affärsverksamhet riktad mot kunderna i förhällande till totalt 

arbetad tid ska vara lägst 70 procent. 

b) Kostnad per insatsområde -kostnaden rensad för inflation pc.r 

insatsområde och följs över tid 

c) Nytta per insats- nyttan m~its som effekt (se §3 a.) i förhållande 

till kostnad per insatsområde. Nyttan per kostnad ska över tid 

utvecklas positivt. 

B. Finansiering 

§S Finansiering 

Kam...'Tiarkollegiet utbetalar årligen till Bolaget de belopp som staten har 

anslagit till Bolaget med anledning av Bolagets uppdrag enligt 

verksamhetsföremålet i bolagsordningen. 

C. Redovisning 

§7 Bolagets redovisning 

1. Till ]\-fyndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analys ska 

Bolaget Eimna ck uppgifter avseende Hin och ägarkapital som behövs till 
mikrodatabasen (MISS). 

2. Till Regeringskansliet ska Bolaget inför årsstämma lätntla redovisning 

on1: 
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a. Aktiviteter med anledning av punkterna § 2, .3, + och S. MätnL.'lgar 

enligt punktema § 2, 3 och 5 ska ske årligen. 

b. Användning av årligt statligt anslag (inklus.ive anslag för särskilda 

uppdrag) genom särtedovisn1ng av kostnader, intäkter och 

aktiviteter inom dc oWca verksamheterna lån, rådgivning och 

äg-.ukapital. 

c. Volym på privat rnedfinansiering inom lån respektive :i.garkapital. 

D. Övriga bestämmelser 

§8 Övriga bestämmelser 

l. Bolaget ska fördela anslagsmedel till de regionala bolagen i enlighet med 

det samverkansavtal (gällande åren 2014-20'l7) som tecknats mellan 

staten och iigarna till de regionala Almi-bo!agen. Bolaget ska fötdela 

anslagsmedel till dotterbolaget /\lmi Invest .AB samt till koncernbolag 

vars verksamhet är inriktad på ägarkapital. 

2. Av anslaget ska minst 30 miljoner kronor användas till kostnadstäckning 

avseende innovationsfinansiering. 

§9 Giltighet 

l. Denna igarmwisn.ing ersätter den ägat:anvisning som antogs på stämma i 

Almiden 20 aptil20l6 och giiller till dess bolagsstämma meddelar annat. 

Antagen vid bolagsstämma den 20 april 2017. 
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~ Regeringskansliet 

Näringsdepartementet 
statsrådet Mikael Damberg 

Fullmakt 

Bilaga 2 till beslut 2017-04-04 i 
ärende N2016/03278/BSÄ (delvis) 

2017-04-04 

Med stöd av regeringens bemyndigande den 23 februari 2017 utser jag 
departementssekreteraren Gustaf Hygrell eller, om han har förhinder, 

kanslirådet Ulrika Löfqvist att på stämman den 20 april 2017 i Almi 

Företagspartner AB företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare i 

bolaget. 

Mikaeli)amberg 
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