
För dig som har ett

etablerat företag

Finansiera ditt företag

Almi erbjuder lån och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Det gäller såväl företag som är i startupfas som 
befintliga företag. Genom dotterbolaget Almi Invest investerar vi riskkapital i företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential 
och en skalbar affärsidé. Läs mer på  www.almi.se 

Vi är nyfikna på dig!
Boka ett möte med en 
Almi-rådgivare 

Oavsett vad du behöver kapital till, så har vi på Almi olika 
finansieringsmöjligheter. Vi har också kunskap om checkar, 
bidrag och ägarkapital. Prata pengar med oss! 

Företagslån  
När du står inför en ny fas i utvecklingen. 

Exportlån  
När du vill satsa internationellt.

Tillväxtlån  
För innovativa företag som vill utveckla innovationer och affärsidéer som ger tillväxt och lönsamhet. 

Grönt lån  
För gröna satsningar som minskar klimatavtrycket. 

Innovationslån  
För innovationsprojekt i tidigt skede. 

Verifieringsmedel  
Bidrag för att testa, undersöka och verifiera en ny, innovativ idé som ofta innebär en större risk.

Riskkapital  
Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups.

Varför ska du prata pengar med Almi? 
• Vi på Almi har inget eget vinstintresse utan agerar som en kapitalkoordinator för att hitta rätt 

lösning. Vi sätter ditt företags utveckling främst. 
• Vår finansiella bedömning baseras på företagets möjligheter och entreprenörens förmåga.
• Med fler finansiärer blir det enklare att finansiera nästa steg. 
• På Almi har vi snabb hantering, flexibla låneformer och schyssta villkor.
• Almi erbjuder både finansiering och affärsutveckling, vi tänker långsiktigt och ser till ditt  

företags helhet. 

Klicka nedan för a
tt 

     
     

läsa mer! 

https://www.almi.se/varmland/booking/
https://www.almi.se/vara-tjanster/tjanster/lan-och-ovrig-finansiering/foretagslan/
https://www.almi.se/vara-tjanster/tjanster/lan-och-ovrig-finansiering/exportfinansiering/
https://www.almi.se/vara-tjanster/tjanster/lan-och-ovrig-finansiering/Tillvaxtlan/
https://www.almi.se/vara-tjanster/tjanster/lan-och-ovrig-finansiering/gront-lan/
https://www.almi.se/vara-tjanster/tjanster/lan-och-ovrig-finansiering/innovationslan/
https://www.almi.se/vara-tjanster/tjanster/lan-och-ovrig-finansiering/verifieringsmedel/
https://www.almi.se/almi-invest/


Läs mer och anmäl dig 

Fysiska och digitala seminarier

Mentor 

Almi erbjuder lån och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Det gäller såväl företag som är i startupfas som 
befintliga företag. Genom dotterbolaget Almi Invest investerar vi riskkapital i företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential 
och en skalbar affärsidé. Läs mer på  www.almi.se 

Utvecklingsdialog 
Få koll på företagets nuläge, styrkor, utmaningar och prioriteringar framåt. 

Växa smart 
Definiera en tydlig målbild och få verktygen som tar ert utvecklingsarbete framåt. Lär av andra 
företagare och testa att jobba med extern kompetens. 

Din affär 
Ger en ökad förståelse och överblick på ditt företags ekonomi.

Med Almis mentorprogram 
får du som företagare tillgång 
till en erfaren mentor som kan 
vara ditt stöd och bollplank.  
Läs mer>>

Intresserad av styrelsearbete?

Skuggstyrelse - lär dig hur ett aktivt styrelsearbete 
fungerar och hur det kan stärka ditt företag mot en 
mer hållbar tillväxt. 
Styrelsematchning - Utvärdera tillväxtmöjligheterna 
med externa styrelseledamöter

Fler erbjudanden inom affärsutveckling 

Läs mer på 
Almis hemsida

Utveckla ditt företag
Vill du utveckla och driva ditt företag på ett smart och lönsamt sätt? Med Almi hittar du rätt väg 
framåt genom inspirerande dialoger med våra rådgivare och i möten med andra företagare. 

Vill du kickstarta ert företags hållbarhetsarbete?  

Med Framtidsgeneratorn lär du dig koppla hållbarhet till tillväxt 
och framtidsrustar på så sätt ditt företag.

Läs mer om Framtidsgeneratorn>>

https://www.almi.se/kalendarium/?region=58
https://www.almi.se/vara-tjanster/tjanster/affarsutveckling/
https://www.almi.se/vara-tjanster/tjanster/affarsutveckling/vaxa-smart/
https://www.almi.se/vara-tjanster/tjanster/affarsutveckling/din-affar/
https://www.almi.se/vara-tjanster/tjanster/affarsutveckling/mentor/
https://www.almi.se/vara-tjanster/tjanster/affarsutveckling/region/varmland/skuggstyrelse/
https://www.almi.se/vara-tjanster/tjanster/affarsutveckling/region/varmland/styrelsematchning/
https://www.almi.se/
https://www.almi.se/vara-tjanster/vill-du-vaxa/hallbar-utveckling/framtidsgeneratorn/

