Kommentar till förslag till revidering av ägaranvisning till regionalt
dotterbolag
Verksamheten ska bidra till ett jämställt företagande och medverka till att konkurrenskraftiga, och
därmed hållbara, små och medelstora företag utvecklas och blir fler.
Förtydligande i syfte att tydliggöra att fokus ligger på hållbar konkurrenskraft. Bedöms ligga
väl i linje med hur moderbolaget uppfattar att ägarna gemensamt ser på vikten av hållbarhet.
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, både för att säkerställa att kundföretagen får tillgång till rätt insatser och för att bidra
till samordning av insatser inom aktörssystemet. Detta gäller särskilt samverkan med Almi Invest,
i syfte att agera som ett Almi gentemot regionala intressenter och marknaden.
Tillägg som syftar till att tydliggöra att marknad/kund ska kunna nå hela Almi-koncernens
utbud genom det regionala dotterbolaget (utifrån de behov som varje bolag har).
Koncerngemensamma processer och stödfunktioner ska användas. Bolaget är registrerat som
finansiellt institut hos Finansinspektionen och ska särskilt beakta och vidta de åtgärder som krävs för
god internkontroll och regelefterlevnad, till exempel genom åtgärder för att motverka av penningtvätt och
finansiering av terrorism och för att efterleva GDPR-regelverket (Datatskyddsförordningen).
Ett tillägg för att tydliggöra de krav som bland annat följer av att bolaget är registrerat som
finansiellt institut.
Bolaget ska också implementera principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande
befattningshavare i bolag med statligt ägande, beslutade av regeringen den 27 februari 2020.
Omhändertas i stället (i enlighet med beslut på årsstämma) av Almi-koncernens policy för
riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
Bolaget ska i sin verksamhet eftersträva de mål som framgår av vid var tid gällande målstruktur
vilken överlämnas till bolaget i särskild ordning. Nu gällande målstruktur återfinns i bilaga 1 Den
målstruktur som överlämnats gäller fortsatt till dess att en ny och reviderad målstruktur överlämnas.
Målstrukturbilagan föreslås att ersättas av en av en upplysning i anvisningen om att den
målstruktur som överlämnades till bolaget med förra ägaranvisningen gäller fortsatt till dess att
en ny och reviderat målstruktur överlämnas till bolaget. Moderbolaget förankrar ändringar i
målstrukturen med regionala ägare innan en sådan reviderad målstruktur överlämnas till
bolaget.
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