Ägaranvisning för Almi Företagspartner Mitt AB
Almi Företagspartner Mitt AB, nedan kallat bolaget, ägs av Almi Företagspartner
AB (51 %) nedan kallat moderbolaget, av Region Jämtland Härjedalen (24,5 %)
och av Landstinget Västernorrland (24,5 %).
Ägarna tydliggör i dessa ägaranvisningar sina gemensamma intentioner avseende
inriktningen av och mål för bolagets verksamhet
Dessa anvisningar är styrande för bolagets verksamhet i enlighet med beslut som
fattats vid årsstämma under våren 2017.
1

Uppdrag

Almis verksamhet ska stärka det svenska näringslivets utveckling och verka för en
hållbar tillväxt.
Bolaget ska erbjuda tjänster inom rådgivning och utlåning i huvudsak riktat till
företag med lönsamhets- och tillväxtpotential. Verksamheten ska medverka till att
konkurrenskraftiga, och därmed hållbara, små och medelstora företag utvecklas
och blir fler. Med hållbar tillväxt avses tillväxt i bolag som bedöms vara ekonomiskt,
socialt och miljömässigt hållbara över tid.
Bolaget ska aktivt söka nya kunder och verksamheten ska utgå från behoven hos
företagen regionalt.
Bolaget ska arbeta mot alla kunder i målgruppen men ha ett särskilt fokus på tidiga
skeden i termer av livscykel eller i termer av expansionsfaser såsom produkt- och
tjänste- eller marknadsutveckling, samt kvinnor och personer med utländsk
bakgrund. Bolaget ska bidra till utvecklingen av företag med kunskapsintensiva
affärsidéer.
Almis verksamhet ska vara marknadskompletterande och riktas mot företag som
inte får sitt behov av finansiering eller rådgivning tillgodosett av marknadens
privata aktörer.
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Bolaget ska samverka och bygga partnerskap med relevanta privata och offentliga
aktörer vars syfte är att finansiera och på andra sätt stödja företagsutveckling samt
internationalisering av näringslivet..
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Vision och affärsidé

Verksamheten ska utgå från Alms vision och affärsidé.
 Almis vision: Vi investerar i framtida tillväxt.
 Almis affärsidé: Med lån, riskkapital och affärsutveckling skapar vi möjligheter
för företag att växa. Vi finns nära företagen med en bred kunskap om
företagande och hållbar tillväxt.
3

Riktlinjer för verksamheten

Bolagets kärnverksamhet är lån i kombination med rådgivning. Bolaget ska i
kommission tillhandahålla de lån och garantier som ingår i koncernens
produktutbud samt de nationella kunderbjudandena inom rådgivning.
Rådgivningsverksamhet utöver de nationella kunderbjudandena ska utgå från det
identifierade behovet hos de små och medelstora företagen. Sådan verksamhet
ska godkännas av bolagets styrelse som ska säkerställa att uppdragen ligger i
linje med ägarnas syn på verksamhetens inriktning.
Bolaget ska bedriva verksamheten effektivt så att en så stor andel som möjligt av
resurserna används för affärsverksamhet mot kund. Koncerngemensamma
processer och stödfunktioner ska användas.
Bolaget ska verka inom koncernens policyer och riktlinjer. Bolaget ska
implementera riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande
befattningshavare i bolag med statligt ägande, beslutade av regeringen den 22
december 2016.
Bolaget ska aktivt medverka i genomförandet av Almis strategi. Detta kommer att
medföra förändringar i hur verksamheten bedrivs. Av bilaga 1 framgår
huvudsakliga förändringsområden.

Ägaranvisning Almi Företagspartner Mitt AB 2018.docx
Sid 2(4)

4

Övriga anvisningar

Bolaget ska
1. medverka inom den riskkapitalverksamhet som bedrivs inom dotterbolaget
Almi Invest Mitt,
2. samverka med inom regionen verksamma inkubatorer,
3. aktivt arbeta för en närvaro i hela regionen,
4. utveckla samarbetet med exportfrämjande aktörer i regionen i syfte att stärka
företagens möjligheter till internationalisering i nära dialog med ägarna, samt
5. delta i det regionala tillväxtarbetet.
För styrelsen i Almi Invest Mitt AB gäller följande
 Styrelsen för Almi Invest Mitt AB, som också fungerar som
investeringskommitté, ska bestå av fyra ledamöter inklusive ordförande, varav
de regionala finansiärerna nominerar en ledamot var, Almi Företagspartner AB
en ledamot och Almi Mitt AB (aktieägaren) en ledamot tillika ordförande.
 I styrelsetillsättningen ska kompetens i form av erfarenhet av investeringar
samt relevant kontaktnät och branschkunskap vara styrande.
5

Verksamhetens mål

Bolaget ska i sin verksamhet eftersträva de mål som framgår av vid var tid
gällande målstruktur. Nu gällande mål och framgångsmått återfinns i bilaga 2.
Måltal för den nya målstrukturen, gällande från den 1 januari 2018, framgår av

bilaga 3. Målnivåer sätts i samband med vp- och budgetprocessen.
6

Särskild rapportering

Bolaget ska i samband med årsstämman till ägarna lämna dels en skriftlig rapport
av hur målen har uppnåtts samt kommentera ev avvikelser, dels en skriftlig
rapport av väsentliga insatser som bolaget vidtagit med anledning av denna
ägaranvisning.
Bolaget ska tillställa ägarna kvartalsbokslut inklusive periodens rapport om
uppföljning av periodens utfall av fastställda måltal.
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Finansiering av verksamheten

Ägarna tillskjuter för bolagets verksamhet 2018 anslagsmedel enligt särskild
överenskommelse.
Därutöver tillkommer medel för projekt och uppdrag, initierade av ägarna och som
finansieras av ägarna gemensamt eller var och en för sig enligt särskilda
överenskommelser.
Särskilda uppdrag från någon ägare till Bolaget ska godkännas av båda parter.
Kostnader och intäkter för uppdrag som finansieras vid sidan av ägaranslaget ska
redovisas särskilt.
Sådana uppdrag kan tillkomma när som helst under verksamhetsåret ska
godkännas av bolagets styrelse i enlighet med vad som framgår av avsnitt 3 ovan.
Bolaget ska där så är möjligt komplettera finansieringen av verksamheten genom
medel från bl.a. nationella och regionala aktörer eller EU.
Denna ägaranvisning, som ersätter tidigare utfärdade ägaranvisning, har
upprättats i fyra (4) originalexemplar varav parterna tagit var sitt och ett
överlämnats till bolaget.
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