Bilaga till protokoll 2022-03-28 i
ärende N2021/01444 (delvis)

ÄGARANVISNING FÖR ALMI FÖRETAGSPARTNER AB

Organisationsnummer: 556481-6204

§1

Bolagets uppdrag

Almi F öretagspartner 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
enligt förordningen (2012:872) om statlig finansiering genom regionala
u t:vecklingsbolag.

b)

Verksamheten ska bidra till ett jämställt företagande och vara tillgänglig i
hela landet men utbudet kan variera beroende på regionala
förutsättningar.

c)

Verksamheten ska i huvudsak riktas till företagare och företag med
hållbar 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 marknadsut:veckling, 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

a)

1

Uppdragsmål

Bolaget ska återrapportera vilka strategier man har inom respektive
insatsområde 1 för att säkerställa att Bolaget agerar

Med Bolagets insatsområden avses lån, ägarkapital respektive affärsutveckling.

marknadskompletterande. Särskilt ska aktiviteter och/ eller
överväganden under det senaste året redogöras för. Aterrapporteringen
ska vara kortfattad och tydlig.
b)

Företag som tar del av finansiering från Bolaget ska det tredje året efter
insatsåret uppvisa en total genomsnittlig omsättningstillväxt
överstigande 70 procent för lånekunder och över 100 procent för
kunder som mottagit ägarkapital. 2

c)

Bolaget ska årligen utföra en mätning av kundernas upplevda mervärde
som Bolagets insatser inom affärsutveckling ger. IVIätningen ska fokusera
på hur insatserna har bidragit till kundernas tillväxtmöjligheter.
l\tfätningen ska vara utformad så att svaren både kan omvandlas till ett
kvantitativt uppföljbart index och så att kvalitativa synpunkter angående
förbättringspotential kan fångas upp. ]\fätningen och konstruktionen av
tillhörande index ska utföras i samarbete med en extern part.
Inde~·värdet ska uppgå till minst LY\

d)

_Andelen män/kvinnor som Bolaget når ut till ska på årlig basis, för
respektive insatsområde, utvecklas i en jämställd riktning till dess att 4060 procent av vartdera könet uppnås. 4

e)

Andelen personer med utländsk bakgrund som Bolaget når ut till ska på
årlig basis, för respektive insatsområde, utvecklas till att minst motsvara
andelen personer med utländsk bakgrund i Sverige 5•

2

Mätningen ska avse perioden från och med året före insatsen till och med slutet av det tredje året efter
insatsåret. Mätningen ska omfatta samtliga företag som tagit del av en insats, inklusive bolag som har gått i
konkurs eller av annan anledning inte bedriver någon verksamhet vid tidpunkten för mätning,

3

Målnivån för indexvärdet ska fastställas efter utvärdering av nollmätning för verksamhetsåret 2022. En
översyn av målnivån för lån och ägarkapital ska samtidigt genomföras då nuvarande målnivåer är satta utifrån
ett litet antal observationer. Bolagsstämman ska därefter besluta om en reviderad ägaranvisning med
uppdaterade målnivåer.

4 Mätningen ska baseras på antalet unika kunder som under året har mottagit insatser och högst rankade
företagsledare inom dessa kundföretag. Bolaget ska långsiktigt sikta på mitten av intervallet, dvs. 50-50
procents andel av vartdera könet.
5

Enligt årlig statistik om personer med utländsk bakgrund från SCB. Mätningen ska baseras på antalet unika
kunder som under året har mottagit insatser och högst rankade företagsledare inom dessa kundföretag.
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§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 respektive insatsområde 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 verksamheten 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 verksamhetsföremålet i bolagsordningen.

b)

Bolaget ska fördela anslagsmedel till de regionala Almi-bolagen i enlighet
med vid var tid gällande samverkansavtal som tecknats mellan
moderbolaget 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 kostnadstäckning avseende innovationsfinansiering.

e)

Kapitaltillskott om 2 950 000 000 kronor som tillfördes Bolaget i
enlighet med riksdagens beslut om propositionen Vårändringsbudget för
2020 (prop. 2019/20:99, bet. 2019/20:FiU21) ska användas inom
låneverksamh eten.

f)

Kapitaltillskott om 400 000 000 kronor som tillfördes Bolaget i enlighet
med riksdagens beslut om propositionen Extra ändringsbudget för 2020
- Stöd till hälso- och sjukvården, utbildningsinsatser och andra åtgärder
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med anledning av coronaviruset (prop. 2019/20:167, bet.
2019/20:FiU60, rskr. 2019/20:296) ska via dotterbolaget Almi Invest
AB användas som ägarkapital till företag.
§5

Redovisning

a)

Bolaget ska i sin årsredovisning, kortfattat och tydligt, redovisa utfallet
mot uppdragsmålen enligt § 2 a)-e) ovan. Därvid ska utfallet enligt § 2 e)
redovisas uppdelat på män och kvinnor.

b)

Därutöver ska Bolaget i sin årsredovisning kortfattat och tydligt, i
anslutning till redovisning enligt§ 5 a lämna redovisning om följande.

6

1.

Andelen företagare och företag i tidiga skeden6 per insatsområde
som under året tagit del av Bolagets tjänster.

2.

Överlevnadsgrad för de företag som har tagit del av Bolagets
insatser inom lån och ägarkapital till och med det tredje året efter
insatsåret.

3.

Förändringen av antal anställda hos de företag som har tagit del av
Bolagets insatser inom lån- och ägarkapital till och med det tredje
året efter insatsåret.

4.

Utbetalade belopp lån respektive ägarkapital under året fördelat
dels på män och kvinnor totalt, dels män och kvinnor med
utländsk bakgrund.

5.

Antal kunder som under året tagit del av Bolagets insatser inom
respektive insatsområde fördelat på i) Norrland ii) Svealand iii)
Götaland.

6.

Antal utbetalda lån och utbetalt lånebelopp under året, dels per
regionalt dotterbolag, dels per låneprodukt (nationellt).

7.

Antal insatser avseende ägarkapital och totalt investeringsvärde per
regionalt dotterbolag för ny- respektive följdinvesteringar under
året.

Uppstarts~ och expansionsfaser enligt en definition som tydligt ska framgå i Bolagets årsredovisning.
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8. Procentandel respektive belopp privat medfinansiering i
nyutlåning där Almi är medfinansiär, dels per regionalt
dotterbolag, dels per låneprodukt (nationellt).

c)

§6

9.

Procentandel respektive belopp privat medfinansiering vid insatser
inom ägarkapital uppdelat på nya investeringar och
följdinvesteringar.

10.

Uppskattning av hur Bolaget fördelar årliga anslagsmedel
(inklusive bidrag för särskilda uppdrag) uppdelat per
insatsområde. 7

Vidare ska Bolaget i särskild rapport till Regeringskansliet (Näringsdepartemen tet)
1.

kvartalsvis redovisa antal beviljade lån och beviljat lånebelopp
fördelat per låneprodukt, samt

2.

vart fjärde år genomföra och redovisa en djupare analys av
förändringen av antalet sysselsatta (direkt och indirekt) i Almis
kundföretag som mottagit lån respektive ägarkapital.
Giltighet

Denna ägaranvisning ersätter den ägaranvisning som antogs på stämma i
Almi den 17 augusti 2020 och gäller till dess bolagsstämma meddelar annat.

Antagen vid bolagsstämma den 29 april 2022.

7
Motsvarande de beräkningar som rapporteras till Bolagets styrelse. Beräkningen ska beakta såväl intäkter
som kostnader för respektive insatsområde. Relevanta antaganden ska framgå i redovisningen.
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