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AVTAL MELLAN STATEN OCH FÖRETAGSKAPITAL AB OM
FÖRVALTNING AV STIFTELSEN SMÅFÖRETAGSFONDEN

Inledning lnk- 92-01-2 7

i § Dnr. ? li q g

Regeringen har den 23 januari 1992 beslutat om ändrade 
stadgar för Stiftelsen Småföretagsfonden (bilaga 1 till 
detta avtal). Enligt 4 § i dessa skall stiftelsen för
valtas av Företagskapital AB, nedan kallat Företags
kap ital.
Detta avtal reglerar hur denna förvaltning skall ske.

Förvaltningen skall ske så att kraven i 2 § i stadgar
na om god avkastning, långsiktighet och riskspridning 
tillgodoses. Engagemang i enskilda företag skall i 
första hand avse minoritetsandelar.

ligt följande.
a) Förvaltning av Småföretagsfondens ägarandelar i de 
sek riskkapitalbolag som statsmakterna beslutat om 
(prop. 1989/90:88, NU30, rskr. 326).
b) Förvaltning av stiftelsens ägarandelar i andra risk
kapitalbolag och i rörelsedrivande bolag jämte utlå
ning till dessa.
c) Förvaltning av stiftelsens, likvida medel. 
Bestämmelser om de olika deluppdragen anges i 4-12 §§.

Regionala riskkapitalbolaq

Företagskapital skall fullgöra stiftelsens funktion som 
ägare av de sek riskkapitalbolagen. Företagskapital 
skall därvid

utforma riktlinjer för verksamheten
tillse att bolagens styrelser får en lämplig sam^
mansättning
tillse att bolagsordningen. för resp. bolag står i 
överensstämmelse med detta* avtal samt med de

3 §
v
Förvaltningsuppdraget är indelat i tre deluppdrag en-

4 §



3/02 MÅN 0 9 : 5 0  FAI +46 8 2 0 4 5 8 6

f i n a n s 
d e p a r t e m e n t e t

Bemyndigande a t t  teckna a v ta l om f ö r s ä l j n in g ,  m.m.

Riksdagen har bemyndigat (prop 1991/92:69, NU10, rskr 92) 
regeringen att avyttra statens aktier i bl.a. 
Företagskapital AB.
Svenska staten äger 50% av aktierna.k och rösterna i 
Företagskapital AB.
Ett förslag till avtal har upprättats mellan å ena sidan 
svenska staten och sju andra delägare i Företagskapital 
AB och å andra sidan Atle Förvaltnings AB om bl.a. 
överlåtelse, av statens 100 000 aktier i Företagskapital 
AB.. Avtalsförslaget har getts in till 
Finansdepartementet.
Enligt avtalsförslaget skall en av säljarna och köparen 
gemeh&am arbetsgrupp besluta om vissa åtgärder som avser 
vidareförsäljning av en aktiepost i Företagskapital AB- 
Svenska staten har därvid rätt att utse en representant i 
arbetsgruppen.

Regeringen bemyndigar statsrådet och chefen för 
Finansdepartementet Anne Wibble - eller den hon utser - 
att:
1). underteckna avtal om överlåtelse av statens aktier 

(serie A nr 1Ö0.001 -200.000) till Atle.Förvaltnings AB 
i huvudsaklig överensstämmelse med förslaget till avtal.
2) utse representant för staten i den gemensamma 

arbetsgrupp s.om skall behandla vidareförsäljningen av den 
aktiepost som anges i förslaget.

Utdrag till 
Finansdepartementet/BA

Kammarkollegiet

vid regeringssammanträde
1992-11-25 Dnr 4927/93

Dossier 142

rottulre*»
103 33 STOCKHOLM

Houuitadrtu
Droiinmpgntnn 21

Tclcfim

03-763 1000
T c lc iI 174 I finnn*; S
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/ 4  FINANS-
DEPARTEMENTET REGERINGSBESLUT 5

1 9 9 3 - 1 1 - 2 5
Dossier 14

Kammarko1leg i et 
Box 2218
1 0 3  1 5  STOCKHOLM

Uppdrag att vidta vissa åtgärder i anledning av 
försäljningen av statens aktier i Företagskapital AB,
HK TO__________ _________________ ____________________
Riksdagen har bemyndigat regeringen (prop. 1991/92:69, 
bet. l991/92:NUio, rskr. 92) att sälja statens aktier 
i bl.a. Företagskapital AB.
Regeringen har tidigare denna dag bemyndigat stats
rådet och chefen för Finansdepartementet Anne Wibble, 
eller den hon utser, att bl.a. underteckna ett avtal 
mellan bl.a. svenska staten och Atle Förvaltnings AB 
om försäljning av statens aktier i Företagskapital AB.

Regeringen uppdrar åt Kammarkollegiet att vidta 
följande åtgärder med anledning av försäljning av 
statens aktier i Företagskapital AB.
Kammarkollegiet skall - på det sätt som närmare 
överenskommes mellan företrädare för Finansdeparte
mentet och köparen - överlämna statens aktier (Serie A 
nr ioo 001 - 200 000) till Atle Förvaltnings ab samt 
motta försäljningslikviden för dessa.

Kammarkollegiet skall vidare för statens del motta den 
eventuella tilläggsköpeskilling som närmare regleras i 
avtalet.
Likviden och tilläggsköpeskillingen skall tillföras 
konto 3312 Inkomster av försåld egendom, Undertitel 
331201 Försäljning av aktier.

På regeringens vägnar

103 33 STOCKHOLM DralUunpj»rti«u 2l
TVkfixi
0S-76 J 1000
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Bilaga l

STADGAR FÖR STIFTELSEN SMÅFÖRETAGSFONDEN

1 §
Stiftelsen Småföretagsfonden består av medel som en
ligt lagen (1983:1092) med reglemente för allmänna 
pensionsfonden tillförs stiftelsen samt medel som 
uppkommer i stiftelsens verksamhet.

2 §
Stiftelsen har till ändamål att finansiera små och me
delstora företag. Fondmedel skall placeras så att kra
ven på god avkastning, långsiktighet och riskspridning 
tillgodoses.

3 §

Stiftelsen får placera sina medel
i
i svenska aktier som inte är inregistrerade vid 
Stockholms fondbörs,
i sådana konvertibla skuldebrev eller skuldebrev 
förenade med optionsrätt som har utfärdats av 
svenska aktiebolag vars aktier inte är inregistre
rade vid Stockholms fondbörs,
som andelar i svenska kommanditbolag,
som förlagsinsatser i svenska ekonomiska förening
ar,
som lån direkt eller indirekt till andra svenska 
företag än svenska aktiebolag vars aktier är inre
gistrerade vid Stockholms fondbörs,
i räkning hos bank eller postgirot,
samt i statsskuldsväxlar, bankcertifikat, certifi- 
kat utgivna av bankägda finansieringsbolag, före- 
tagscertifikat utgivna av börsnoterade företag, 
kommuncertifikat och telecertifikat.

Begränsningen i första stycket tillämpas inte på akti
er som registreras vid Stockholms fondbörs efter det 
att stiftelsen gjort placeringarna.

i
k



2

4 §
Stiftelsen förvaltas av Företagskapital AB i enlighet 
med ett avtal mellan staten och bolaget. Ersättning 
för denna förvaltning erhålls av stiftelsens medel.

5 §
Stiftelsen har sitt säte i Stockholm.

6 §
stiftelsen räkenskapsår skall sammanfalla med kalen
derår.

v §
Skulle stiftelsen upphöra med sin verksamhet, skall 
dess överskjutande tillgångar tillfalla staten.

8 §

Stiftelsen är undantagen från tillsyn enligt lagen 
(1929:116) om tillsyn över stiftelser.
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9 §
Ändring i stiftelsens stadgar beslutas av regeringen.
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B B? NÄRINGS- 
f å r ,  DEPARTEMENTET

V f- L~(£Kj

REGERINGSBESLUT 1

1993-05-06 421/93

Företagskapital AB 
Box 1301
111 83 STOCKHOLM'

Godkännande av förvaltningen av Stiftelsen Småföretagsfonden for veik- 
samhetsperioden den 1 februari - den 31 december 1992 _______

Staten och Företagskapital AB ingick den 27 januari 1992 ett avtal om 
förvaltningen av Stiftelsen Småföretagsfonden. Enligt avtalet (15 -16 §§) 
skall regeringen årligen godkänna förvaltningen på grundval av en 
granskning av den revisor som staten utser i Företagskapital AB.

Företagskapital AB har med-en skrivelse den 20 april 1993 lämnat en re-, 
viderad årsredovisning avseende förvaltning av Stiftelsen Småförétags- 

' fonden för verksamhetsperioden den 1 februari - den 31 december 1992.

Regeringen godkänner förvaltningen av Stiftelsen Småföretagsfonden för 
verksamhetsperioden den 1 februari - den 31 december 1992.

På regeringens vägnar

Kopia till

Bohlins Revisionsbyrå AB, Stockholm
Posuaress
103 33 STOCKHOLM

Gsiusdfns
Predsgstan B 08-763 00

T«l«*
14180 m inind S 08-11 36 16
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Till Regeringen 
Näringsdepartementet

Angående Småföretagsfonden.

Staten och Företagskapital AB tecknade den 27 januari 1992 ett avtal om förvaltning av 
Stiftelsen Småföretagsfonden. Avtalet omfattade förvaltning av Småföretagsfondens 
ägarandelar i sex riskkapitalbolag, en portfölj av rörelsedrivande bolag samt vissa 
likvida medel. Riksdagen beslöt hösten 1992 att Småföretagsfonden skulle avvecklas och 
medlen överföras till Industri- och nyforetagarfonden, Den 27 november 1992 avgav 
Företagskapital AB och den statliga Utskiftningsdelegationen en gemensam avsiktsför
klaring enligt Vilken Utskiftningsdelegationen förklarade sig beredd att verka för att 
Företagskapital från annan huvudman skulle få uppdraget att fortsätta att förvalta port
följen inklusive ett belopp likvida medel för att utveckla den och för att diskussioner 
skulleJcomma till stånd mellan Företagskapital och portföljföryaltningsbolagen Atle och 
Bure om ett ytterligare förvaltningsuppdrag. Förutsättningarna för att realisera de 
deklarerade avsikterna infriades endast delvis.

Företagskapital AB och Industri- och nyforetagarfonden har denna dag träffat avtal 
(Bilaga 1) enligt vilket Industri- och nyforetagarfonden inträder i Statens ställe som part 
i det avtal som träffades mellan Staten och Företagskapital AB den 27 januari 1992 med 
de ändringar som anges i det nya avtalet av den 12 november 1993. Det nya avtalet 
innebär bland annat att Företagskapital ÄB erhåller ett femårigt förvaltningsuppdrag 
gällande den portfölj: som omnämns ovan inklusive vissa likvida medel.

Överföringen av Småföretagsfondens medel till Industrifonden enligt riksdagens beslut 
av den 17 december 1992 beräknas ske senast den 31 december 1993.

Mot bakgrund av det idag träffade nya avtalet mellan Företagskapital AB och Industri-

Staten med anledning av avtalet mellan Staten och Företagskapital AB av den 27 januari 
1992 eller med anledning av avsiktsförklaringen mellan Utskiftningsdelegationen och 
Företagskapital AB av den 27 november 1992 längre föreligger.

Stockholm den 12 november 1993

Företagskapital AB

v. ordf. VD
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1
Avtal mellan industri- och nyföretagarfonden och Företagskapital AB om 
förvaltning av aktier.

Bakgrund
Saten och Företagskapital AB (Företagskapital) tecknade den 27 januari 1992 ett avtal 

(Avtalet, bilaga 1) om förvaltningen av Stiftelsen Småföretagsfonden. Avtalet omfattade 

förvaltning av stiftelsens

- ägarandelar i sex riskkapitalbolag

- ägarandelar m m i  rörelsedrivande bolag (portföljen)

- likvida medel.

Avtalet skulle gälla i fem år med omprövning efter två år. Staten har genom en 

skrivelse från Näringsdepartementet den 1 juli sagt upp avtalet att upphöra senast den 

31 januari 1994.

i

Riksdagen beslutade hösten 1992 (prop. 1992/93:82, bet. 1992/93:NTJ19, rskr. 

1992/93:145) att Småföretagsfonden skall avvecklas och att fondens tillgångax skall 

föras över till Stiftelsen Industri- och nyföretagarfonden (Industrifonden).

Den 27 november 1992 avgav Företagskapital och den statliga Utskiftningsdelegationen 

en gemensam avsiktsförklaring, enligt vilken Utskiftningsdelegationen förklarade sig 

beredd att verka for att Företagskapital från annan huvudmän skulle få uppdraget att 

fortsätta att förvalta portföljen inklusive ett belopp likvida medel för att utveckla den 

och för att diskussioner skulle komma till stånd mellan Företagskapital och port

följ förval tningsbo) agen Atle och Bure om ett ytterligare förvaltningsuppdrag.

Förutsättningarna för att realisera de deklarerade avsikterna föreligger endast delvis. 

Parterna önskar därför fortsätta samarbetet med Industrifonden i  Sfatens ställe som part 

och med begränsning till portföljförvaltningen. I  samband härmed upphör Avtalet och 

Avsiktsförldarmgen att gälla mellan Staten och Företagskapital. Särskild handling till 
bekräftelse häipå skall upprättas.
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2
Följande skall gälla i tillägg till och ändring av Avtalet.

1 § Överföring till Industrifonden m m
Industrifonden blir part i Avtalet i Statens ställe. Företagskapital skall i fortsättningen 

förvalta portföljen for Industrifondens räkning. Bestämmelserna i Avtalet om förvaltning 

av riskkapitalbolagen och Småföretagsfondens likvida medel upphör att galla. 

Avtalstiden utsträcks t o m den 31 december 1998.

3 § Målsättning
Målsättningen är, att med beaktande av god affärsmässighet, så stor del som möjligt av 

portföljen vid forvaltningsperiodens slut skall föreligga i form av likvida medel.
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NÄRINGSDEPARTEMENTET
Uedrag
PROTOKOLL
vid regeringssammanträde

I 2
1995-02-09 N92/2727 (slutligt) 

N93/2315

Riksdagsskrivelse 1992/93:145
Riksdagen anmälde i skrivelse den 17 december 1992 
sina beslut med anledning av regeringens proposition 
Kapital för nya företag (prop. 1992/93:82, bet. 
1992/93:NU19, rskr, 1992/93:145). Besluten innebär 
bl.a. att riksdagen godkände de riktlinjer för änd
rad medelsanvändning och senare avveckling av stif
telsen Småföretagsfonden som anges i propositionen 
samt att Småföretagsfondens medel får tillföras In
dustri- och nyföretagarfonden.
Företagskapital AB har på statens vägnar i enlighet 
med ett avtal från januari 1992 förvaltat Stiftelsen 
Småföretagsfonden. Stiftelsen Industri- och nyföre
tagarfonden har den 12 november 1993 avtalat med 
Företagskapital AB bl.a. att bolaget skall för In
dustri- och nyföretagarfondens räkning förvalta 
bl.a. aktier m.m. i' vissa onoterade företag jämte 
vissa till aktieportföljen hörande likvida medel. I 
avtalet från den 12 november 1993 redovisas bl.a. 
att Småföretagsfondens medel avsågs föras över till 
Industri- och nyföretagarfonden per den 31 december 
1993. Denna överföring har nu skett. Företagskapital 
AB har dessutom i en skrivelse till regeringen den 
12 november 1993 angett att bolaget inte har några 
kvarvarande anspråk gentemot staten med anledning av 
avtalet från januari 1992.
Industri- och nyföretagarfonden har i skrivelse till 
regeringen den 3 december 1993 förbundit sig att 
svara för de kostnader som kan uppstå till följd av 
Småföretagsfondens eventuellt kvarvarande skulder 
eller andra förpliktelser samt hemställt att rege
ringen formellt upplöser Småföretagsfonden.

Postadress 
103 33 Stockholm

Besöksadress 
Fredagarna 8

Telefon växel 08 - 763 10 00 
Telefax 08 - 11 36 16 
Telax 141 80 MEMIND S


