Bilaga till protokoll 2020-04-07 i
ärende N2019/01853/BSÄ (delvis)

ÄGARANVISNING FÖR SAMINVEST AB
Organisationsnummer: 559066-7605

§1

Bolagets uppdrag

Saminvest AB (Bolaget) ska:
a)

investera i fonder, vilket inkluderar s.k. såddfonder:
1. som är privat förvaltade av personer med gedigen
investeringserfarenhet,
2. förvaltade av i huvudsak nya förvaltarteam,
3. vars förvaltarteam investerar egna medel i fonden,
4. tillsammans med privat kapital,
5. vars juridiska hemvist är i Sverige,
6. inriktade mot innovativa företag med hög tillväxtpotential i
utvecklingsfaser;

b) för investeringar i s.k. såddfonder iaktta ovan kriterier, med möjligheten
att medge undantag för kriterier som anges i a) 1, 2, 3 och 4 ovan;
c)

bidra till att utveckla marknaden för riskkapital, och dess ekosystem, i
hela landet;

d) verka marknadskompletterande ur ett kapitalbehovsperspektiv, dvs.
investera i fonder som investerar i bolag verksamma i branscher och
faser där privat kapital vid tillfället för investeringen inte finns i tillräcklig omfattning;
e)

vara en ansvarsfull investerare för att bidra till hållbar ekonomisk, social
och miljömässig tillväxt och ett jämställt näringsliv; samt

f)

ansvara för ansvarsfull hantering av nuvarande innehav i Fouriertransform Aktiebolag och Inlandsinnovation AB samt för en ordnad långsiktig avveckling av dessa bolag.

Övrigt rörande uppdraget

g) Bolaget bör på sikt eftersträva att även attrahera internationella
investerare och ska i lämpliga fall bidra till att relevanta finansiella
erbjudanden från EU:s institutioner tas till vara i verksamheten, dock
under förutsättning att sådana erbjudanden inte är förenade med villkor
som försvårar rekryteringen av privata förvaltarteam eller tillgången till
privat kapital.
h) Bolagets verksamhet ska bedrivas med god riskspridning på lång sikt.
i)

§2

Det kapital som Bolaget investerar i fonder ska via fonderna syfta till att
utveckla och förnya det svenska näringslivet.
Uppdragsmål

a) Bolaget ska återrapportera vilka strategier man har för att säkerställa att
Bolaget agerar marknadskompletterande. Särskilt ska aktiviteter och/
eller överväganden under det senaste året redogöras för. Återrapporteringen ska vara kortfattad och tydlig.
b) Investeringar i nya team ska uppgå till minst 67 procent av totala antalet
investeringar.
c)

Bolagets andel av fondinvesteringarna i en enskild fond ska uppgå till
högst 50 procent av totalt investerat kapital.

d) Andelen män/kvinnor i investeringsorganisationerna Bolaget investerar
i ska utvecklas i en jämställd riktning, till dess att målet om 40–60 procents andel av vardera könet är uppnått.
e)

Andelen utfäst kapital ska senast vid utgången av 2026 uppgå till minst
80 procent av totalt kapital, med en utveckling i positiv trend till dess att
målet är uppnått.

f)

Samtliga innehav i Fouriertransform Aktiebolag och Inlandsinnovation
AB ska vara avvecklade senast vid utgången av 2026.

§3

Redovisning

Bolaget ska i sin årsredovisning redovisa:
a) utfallet mot uppdragsmålen enligt § 2 a)–f) ovan;
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b) antal företag som Bolaget indirekt investerat i, dels totalt och dels
fördelat på följande regioner: i) inom Sverige, ii) utanför Sverige, samt
inom Sverige fördelat på iii) Norrland, iv) Svealand, och v) Götaland;
c) antal anställda i de företag som Bolaget indirekt investerat i inom
Sverige; samt
d) storlek (omsättning) på de företag som Bolaget indirekt investerat i inom
Sverige. Detta rapporteras som antal företag inom relevanta storleksintervall.
§4

Giltighet

Denna ägaranvisning ersätter den ägaranvisning som antogs på stämma i
Bolaget den 13 januari 2017 och gäller till dess bolagsstämma meddelar
annat.
___________________
Antagen vid bolagsstämma den 28 april 2020.
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