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Avtal mellan Industri- och nyföretagarfonden och Företagskapital AB om 
förvaltning av aktier.

Bakgrund

Staten 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 rvå år. Staten hax genom en 

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

31 januari 1994.

Riksdagen beslutade hösten 1992 (prop. 1992/93:82, bet. 1992/93:NXJ19, rskr. 

1992/93:145) att Småföretagsfonden skall avvecklas och att fondens tillgångar 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 för att Företagskapital från annan huvudman skulle få uppdraget att 

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

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

följ förvaltningsbolagen Atle och Bure om ett ytterligare förvaltningsuppdrag.

Förutsättningarna för att realisera de deklarerade avsikterna föreligger endast delvis. 

Partema önskar därför fortsätta samarbetet med Industrifonden i Statens ställe som part 

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

Avsiktsförklaringen att gälla mellan Staten och Företagskapital. Särskild handling till 
bekräftelse härpå skall upprättas.
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Följande skall gälla i tillägg till och ändring aY Avtalet.

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

förvalta portföljen för Industrifondens räkning. Bestämmelserna i Avtalet om förvaltning 

av riskkapitalbolagen och Småföretagsfondens likvida medel upphör att gälla. 

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 förvaltningsperiodens slut skall föreligga i form av likvida medel.


