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Tillfälligt bidrag till ALMI Stockholm Sörmland
Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl
ÄRENDET
ALMI Stockholm Investeringsfond AB (ASI) är i behov av ett kortsiktigt ekonomiskt
stöd i avvaktan på att bolaget kan realisera sina investeringar.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att ge ett bidrag till ALMI Stockolm Sörmland på 2 000 000 kr avseende år 2011 och
2012 för att täcka driftkostnaderna för ALMI Stockholm Investeringsfond AB. Bidraget finansieras ur landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter
I väntan på att ALMI Stockholm Investeringsfond ska kunna realisera sina investeringar har det uppstått ett likviditetsproblem i bolaget. För att lösa denna tillfälliga
likviditetsbrist föreslås Landstinget ge ett bidrag som finansieras via anslaget för
oförutsed#a\tgifter.

Bilagor
1 Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
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ÄRENDET OCH DESS BEREDNING
ALMI Stockholm och ALMI Sörmland gick samman den 1 juli 2010 i ett nytt
gemensamt bolag, ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB (AFSS). All
verksamhet, all personal, i princip alla tillgångar och skulder överfördes till det nya
bolaget. Kvar i ALMI Stockholm blev det helägda dotterbolaget ALMI Stockholm
Investeringsfond AB (ASI). Det finns ett kortsiktigt problem för ASI vad gäller likviditeten eftersom det kapital som finns inom ASI är låst i aktieportföljen och det för
närvarande inte är optimalt att avyttra dessa tillgångar. ASI är således i behov av ett
kortsiktigt ekonomiskt stöd i avvaktan på att bolaget kan realisera sina investeringar.
Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 11 juli 2011 (bilaga) föreslagit
landstingsstyrelsen besluta att ge ett bidrag till ALMI Stockolm Sörmland på 2
000 000 kr avseende år 2011 och 2012 för att täcka driftkostnaderna för ALMI
Stockholm Investeringsfond AB. Bidraget finansieras ur landstingsstyrelsens anslag
för oförutsedda utgifter.

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 17 augusti 2011.
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Tillfälligt bidrag till ALMI Stockholm Sörmland
Ärendebeskrivning
ALMI Stockholm och ALMI Sörmland gick samman den l juli 2010 i ett
nytt gemensamt bolag, ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB
(AFSS). All verksamhet, all personal, i princip alla tillgångar och skulder
överfördes till det nya bolaget. Kvar i ALMI Stockholm blev det helägda
dotterbolaget ALMI Stockholm Investeringsfond AB (ASI). Det finns ett
kortsiktigt problem för ASI vad gäller likviditeten eftersom det kapital som
finns inom ASI är låst i aktieportföljen och det för närvarande inte är
optimalt att avyttra dessa tillgångar. ASI är således i behov av ett kortsiktigt
ekonomiskt stöd i avvaktan på att bolaget kan realisera sina investeringar.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2011-07-11
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att ge ett bidrag till ALMI Stockolm Sörmland på 2 000 000 kr avseende år
2011 och 2012 för att täcka driftkostnaderna för ALMI Stockholm
Investeringsfond AB. Bidraget finansieras ur landstingsstyrelsens anslag för
oförutsedda utgifter
Förvaltningens förslag och motivering
Sedan ASI bildades 2002 har fokus hela tiden varit på att investera i ett
tidigt skede där kassaflödet för bolagen är fortsatt negativt. Investeringsnivån från ASI är relativt blygsam. Syftet med verksamheten är att vara en
aktör som fyller mellanrummet som kommer efter innovationslån och
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andra, oftast offentliga, tidiga såddfinansieringar av olika slag, samt givetvis
grundarnas och deras närståendes egna medel i den utsträckning de finns.
Verksamheten har varit mycket framgångsrik i den meningen att värdet på
innehavet även efter bokförda förluster, kunna öka i inte obetydlig
omfattning.
I en situation där ASI har begränsade driftsmedel vill ALMI-koncernen att
verksamheten sköts ifrån moderbolaget. Stockholms läns landsting vill
dock ha en tydligare koppling till det regionala perspektivet och föreslår
därför att ASI bildar ett dotterbolag till ALMI Stockholm-Sörmland.
Förutom ASI finns i regionen enbart en aktör av betydelse, STING Capital.
Det är en inkubator i Kista med en finansieringsverksamhet som också
agerar i tidig uppstartsfas. Ett visst samarbete mellan ASI och STING finns.
ASI:s verksamhet har kommit i én finansiell obalans där bolaget har
realiserbara tillgångar i form av aktieinnehav i nyetablerade företag, men
lider brist på likvida medel för driften av bolaget. Syftet med ASIs
verksamhet är att kontinuerligt investera i nya företag och att avyttra
innehav när bolagen nått en viss mognadsgrad och härigenom frigöra
kapital för såväl drift som till nya investeringar. För närvarande bedöms att
några av de bolag som ASI investerat i inom kort är i en situation där ASI
kan avyttra sitt innehav med betydande överskott.
ASLs verksamhet behöver mot vad som beskrivits därför ett temporärt
ekonomiskt stöd för att kunna avvakta med utförsäljning av en eller flera
innehav.
ASLs verksamhet är väsentlig för Stockholmsregionen och fyller en viktig
funktion i arbetet med den regionala tillväxten. För Stockholms läns
landsting är det dock viktigt att verksamheten kan leva under sunda
ekonomiska villkor där det ursprungliga kapitalet kan utgöra basen för
verksamheten utan permanenta bidrag från landstinget.
I den uppkomna situationen'ar det rationellt för landstinget att ge ett
temporärt stöd till driften av företaget med 2 mkr fördelat på 2011 och
2012. Om Stockholms läns landsting ger ovanstående stöd är ALMIkoncernen beredd att ge ett motsvarande stöd till ALMI StockholmSörmland, dock till ett annat ekonomiskt eftersatt område nämligen
innovationsrådgivning.
Landstinget ställer som krav att verksamheten inom ASI utvärderas under
senare delen av 2012.
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Miljökonsekvenser av beslutet
I enlighet med landstingets miljöpolitiska program Miljösteg 5 har hänsyn
till miljön beaktats och bedömningen är att det inte är relevant med en
miljökonsekvensbeskrivning i detta ärende.

Toivo Heinsoo
Landstingsdirektör
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