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Långsiktig regional fondstruktur - Almi Invest Mitt AB (RUN/597/2018)

Sammanfattning
Almi Invest Mitt AB har tillskrivet Region Jämtland Härjedalen angående en justering i 
pågående projekt av återbetalningsskyldigheten enligt kapitel 5 i inkommen skrivelse 
(Långsiktig regional fondstruktur, daterad 2018-11-26).

För närvarande pågår tre fonder;
1. Regionala fonden med start 2005, avvecklas 2020,
2. Fond 1 med start 2009, avvecklas 2020,
3. Fond 2 med start 2015, avvecklas 2027
som har finansierat med regionalpolitiska medel och med beslut av Länsstyrelsen Jämtlands 
län och Region Jämtland Härjedalen.

I begäran vill man att de medel som har medfinansierats av Länsstyrelsen och Region 
Jämtland Härjedalen och som inte ännu har nyttjats och är bokförda som skuld till 
finansiärerna i Almi Invest Mitt AB:s bokföring, ska tillåtas att överföras i nya fonder. 
Tillgängliga medel skall tillåtas revolveras i nya fonder, vilket var intentionerna från början i 
dessa projekt, så att en långsiktighet säkerställs för att gagna nya tillväxtföretag.

Enligt information i Almis skrivelse framgår följande:
”Att stå bakom och anta detta dokument innebär en accept av den långsiktiga fondstrukturen 
vilket inkluderar att den villkorliga återbetalningsskyldigheten upphör och att fondbolagets 
kvarvarande skuld till finansiärerna därmed kommer skrivas bort i fondbolagets 
balansräkning.”

Begäran i den inlämnade skrivelsen omfattar de två första fonderna, Regionala fonden och 
Fond 1, medan Fond 2 föreslås hanteras på samma sätt men i särskild ordning vid ett senare 
tillfälle.

Den av Almi presenterade långsiktiga fondstrukturen har presenterat till samtliga åtta 
områden där Almi Invest bedriver verksamhet och meningen är att en och samma fondstuktur 
skall gälla för helheten.

Förslag till beslut
Region Jämtland Härjedalen beslutar att anta den av Almi Invest Mitt AB presenterade 
fondstruktur för fonderna Regionalfonden och Fond 1 i enlighet med dokumentet Långsiktig 
regional fondstruktur, daterad 2018-11-26.
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Beslut
Region Jämtland Härjedalen beslutar att anta den av Almi Invest Mitt AB presenterade 
fondstruktur för fonderna Regionalfonden och Fond 1 i enlighet med dokumentet Långsiktig 
regional fondstruktur, daterad 2018-11-26.

Expedieras till 
Almi Invest Mitt AB

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Almi Invest Mitt AB - Långsiktig regional fondstruktur
 Långsiktig regional fondstruktur_Almi Invest Mitt AB 2018-11-26
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