
Anförande av styrelsens ordförande vid årsstämma den 
29 april 2021 i Almi Företagspartner AB
Styrelsens arbete under verksamhetsåret 2020 finns beskrivet i bolagsstyrningsrapporten sidorna 42 – 44. Jag vill börja med att informera om 
att styrelsen har det övergripande ansvaret för Almis organisation och förvaltning. Vi fastställer bolagets övergripande mål, strategier och 
verksamhetsplan, säkerställer god intern kontroll, riskhantering och ett adekvat hållbarhetsarbete. Kvartalsvis erhåller styrelsen rapporter 
avseende uppföljning mot verksamhetens mål samt analys av bolagets resultat, ställning, likviditet och kassaflöde. 

Under 2020 har styrelsen sammanträtt vid 18 tillfällen. 

Särskild uppmärksamhet har under året ägnats covid-19-pandemin och effekterna av denna på Almis verksamhet. Styrelsen har fattat beslut 
om de insatser som bolaget utvecklat för att möta kund- och portföljföretagens behov av kapital och affärsutveckling. Vi har särskilt behandlat 
utvecklingen av nya erbjudanden med stöd av regeringens ökade anslag om 3 miljarder kronor till låneverksamheten och 400 miljoner till 
riskkapitalverksamheten. 

Vi har rekryterat en ny verkställande direktör, Britta Burreau, som tillträdde den 15 november 2020 då också Göran Lundwall lämnade sitt 
uppdrag.

Jag kan också informera om att jag i ägardialogen 2020 bl.a. belyste effekterna av covid-19-pandemin på bolagets verksamhet på kort och 
lång sikt. Jag lyfte samtidigt behovet av en långsiktig framtida driftsfinansiering med ägaren. 

Styrelsen har fattat beslut om att anmäla koncernens bolag för registrering som finansiella institut hos Finansinspektionen (FI) enligt lagen 
(1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet. Styrelsen har därefter fortsatt sitt arbete med att säkerställa bolagets insatser 
för motverkan av penningtvätt och finansiering av terrorism. 
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Vi har under året lagt fokus på utvecklingen av bolagets system för intern styrning och kontroll och av en ny funktion för Governance, Risk 
& Compliance samt införandet av en koncerngemensam process för riskhantering. Fokus har också legat på operativ rapportering och
intern styrning och kontroll bland annat avseende konkurser och reserveringar inom kreditverksamheten och uppföljning av både
riskkapital- och låneverksamheten. 

Styrelsen har behandlat en ansökan till Socialfonden om stöd för att driva ett nationellt sammanhållet projekt inriktat mot hållbarhet och 
internationalisering. Socialfonden biföll ansökan och beviljade den 22 september knappt 45 miljoner kronor. Vidare beslutade styrelsen att 
lämna in en ansökan till Europeiska Investeringsfonden (EIF) om nya garantiavtal för riskavtäckning inom ramen för European Guarantee
Fund. 

Styrelsen har utvärderat och fattat beslut om en ny målstruktur innefattande uppdragsmål baserade på ägaranvisningen, strategiska mål 
för ett hållbart värdeskapande samt därutöver ekonomiska och operativa mål. Utvecklingen av det koncerngemensamma 
ledningssystemet har fortsatt. Styrelsen har också beslutat om bolagets budget och verksamhetsplan och under året upphandlat 
externrevision. 

Avslutningsvis kan jag berätta att årets styrelseutvärdering genomfördes genom en enkät som besvarades av ledamöterna. 
Avrapportering med efterföljande diskussion skedde på styrelsemötet den 13 oktober. Vd:s arbete har utvärderats löpande under året i 
samband med styrelsens sammanträden.
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