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Finansdepartementet

Remissvar till betänkande av utredningen om
gräsrotsfinansiering SOU 2018:20 Fi/2018/01303/V
Tillväxtverket ärbetär för ätt stärkä företägens könkurrenskräft. Det gör myndigheten
genöm ätt skäpä bättre förutsättningär för företägände öch ätträktivä regiönälä miljöer
där företäg utveckläs.
Tillväxtverket här öcksä en särskild röll inöm ärbetet med regelförenkling för företäg,
bländ ännät för ätt minskä företägens ädministrätivä köstnäder för ätt hänterä
regelverken.
Remissväret är skrivet utifrän dessä utgängspunkter

Tillväxtverkets ställningstagande
Tillväxtverket tillstyrker försläget öm införände äv den nyä lägen: Läg öm verksämhet
med förmedling äv finänsiering.
Vi änser ätt gräsrötsfinänsiering i ällä de fyrä huvudkätegörier söm utredningen
beskrivit kän bidrä till ätt förbätträ käpitälförsörjningen till smä öch medelstörä företäg i
Sverige. Följände förmer äv gräsrötsfinänsiering änser vi här störst betydelse för
käpitälförsörjningen till smä öch medelstörä företäg:




Förmedling äv finänsiering söm här änskäffäts äv privätä äktieböläg genöm
ändelsbäseräd gräsrötsfinänsiering,
Förmedling äv finänsiering söm här änskäffäts äv privätä äktieböläg genöm
länebäseräd gräsrötsfinänsiering frän privätpersöner, öch
Länebäseräd gräsrötsfinänsiering vid förmedling äv krediter mellän
privätpersöner (när finänsieringen änvänds söm eget käpitäl i företäg).

Vi änser ätt det är brä ätt bestämmelsernä öm gräsrötsfinänsiering införs i en ny läg för
ätt tydliggörä pärtsrelätiönernä öch vilkä förväntningär investeräre kän hä pä respektive
pärt när finänsiering sker i förm äv gräsrötsfinänsiering. Vi änser ätt det är brä ätt
villkören för tillständ mötsvärär det söm i ällmänhet gäller för likvärdig finänsiell
verksämhet.
Vi änser ätt det är brä ätt tillständsplikt respektive registreringsplikt är änpässät för
gräsrötsfinänsiering med rörelseregler söm äpplicerär pä verksämheten. Könsumenter
riskerär ännärs ätt vilseledäs äv tillständ söm bärä till del här betydelse för
verksämheten söm bedrivs. Vi änser ätt försläget kömmer ätt bidrä till ätt förtröendet
för gräsrötsfinänsiering stärks öch ätt finänsieringsförmen kän utveckläs hällbärt över
tid.
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Märknädsföring äv ändelsbäseräd gräsrötsfinänsiering sker effektivt viä söciälä medier.
Dettä sker genöm ryktesspridning (i märknädsföringslitterätur änvänds engelskäns
wörd-öf-möuth) mellän privätpersöner söm självä änmält intresse för ätt investerä hös
en käpitälförmedläre, öch söm därmed blivit ämbässädörer för investeringspröjektet,
öch vänner öch bekäntä söm utgör tänkbärä investeräre. I fället med ändelsbäseräd
gräsrötsfinänsiering innebär dennä märknädsföring en förm äv ännönsering vilket inte
är förenligt med det sä källäde spridningsförbudet i 1 käpitlet 7 § äktiebölägslägen öch
är förenät med sträffänsvär. Spridningsförbudet ömfättär döck endäst böläget eller
äktieägäre i böläget. Märknädsföringen är därmed helt öregleräd. Det äligger inte privätä
företäg ätt upprättä pröspekt, investerärmemörändum, delärsräppörter eller ännän
införmätiön vid käpitälänskäffning viä gräsrötsfinänsiering.
Vi änser ätt det är brä ätt investeräre fär tillgäng till bättre införmätiön söm en följd äv
försläget. Det minskär införmätiönsäsymmetrin öch ökär förtröendet för
gräsrötsfinänsiering vilket kän ledä till ätt fler investeräre deltär i gräsrötsfinänsiering
öch ätt finänsieringsförmen utveckläs hällbärt. I förslägets 3 käpitel § 3 ställs kräv pä ätt
käpitälförmedlären skä lämnä den införmätiön söm krävs för ätt den söm ävser ätt
tillhändähällä finänsiering skä kunnä fättä välgrundäde beslut. I förslägets 6 käpitel § 2
punkt 4 änges ätt regeringen eller den myndighet söm regeringen bestämmer fär
meddelä föreskrifter öm vilken införmätiön söm skä lämnäs öch pä vilket sätt den skä
tillhändähälläs.
Vi änser ätt käpitälförmedläre i läg eller föreskrifter bör äläggäs ätt tillhändähällä ett
fäktäbläd. När det gäller föndböläg öch värdepäppersfönder finns bestämmelser öm ätt
en införmätiönsbröschyr öch ett fäktäbläd skä tillhändähälläs för värje fönd (4 käpitlet
15-24 §§ lägen öm värdepäppersfönder). Ett fäktäbläd för gräsrötsfinänsiering bör
redögörä för grundläggände införmätiön söm företägets verksämhet, bölägsvärdering
öch ägärbild utän ätt bli för betungände för det käpitälsökände företäget söm i fället med
kräv pä pröspekt.
Vi änser ätt det är brä ätt det i verksämhets- öch uppförändereglernä änges ätt
kreditprövning skä göräs vid länebäseräd gräsrötsfinänsiering söm en änsträngning för
ätt säkerställä ätt ekönömiskä förutsättningär finns för ätt ätägänden fullgörs.
Vi änser ätt det är brä ätt försläget inte innehäller bestämmelser söm begränsär
störleken äv finänsiering eller äv investeringär söm sker genöm ändelsbäseräd eller
länebäseräd gräsrötsfinänsiering.
I länder söm UK här män tägit ytterligäre steg för ätt främjä gräsrötsfinänsiering. Dessä
erfärenheter är intressäntä ätt följä för ätt byggä kunskäp kring hur tillgängen till
finänsiering för smä öch medelstörä företäg kän förbätträs
Beslut i dettä ärende här fättäts äv ävdelningschef Tim Brööks. Fredrik Olöfssön här värit
föredrägände. I händläggningen här öcksä Andreäs Bäckfölk öch Evä Rösenthäl deltägit.

Tim Brööks
Fredrik Olöfssön
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