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Betänkandet

av utredningen

Almi Företagspartner
utredningen
Almjs

av

och vill lämna följande synpunkter.

relaterari
huvudsak till frågorsom berörlånebaserad-

med

(SOU 2018:20)

AB (Almi) har beretts tillfälle att yttra sig över betänkandet

om Gräsrotsfrnansiering

synpunkter

finansiering

om Gräsrotsfinansiering

och

andelsbasemd

fokustillväxt.

redogör
förnuvarande marknadinom gräsrotsfinansiering och föreslår
att
bestämmelser om gräsrotsfinansiering
införs
i en ny näringsrättslig lag. Almidelar
bilden av
att gräsrotsfmansiering
kan nå grupper
som idag har svårt
att erhålla finansiering. Almi
tillstyrker
utredningens förslag
om ett tydligare regelverk
som medförökat skydd för
investerare och konsumenter. Det ger ökat förtroende och transparens vilket ärnödvändigti
takt med större
marknadoch fler
aktörer
inom denna sektor.
Utredningen

Almi betonar vikten av balans Vid införandet av denna typ av regler
och tillsyn så att nya
aktörer
inte utesluts fråndenna Enansieringsform
ialltför
hög omfattning
samtidigt som
reglering
behövs förtilltro frånmarknaden.
Tillståndskrav
och avgifter bör ses övernoggrant
för detta ändamål.

förgräsrotsflnansiering ärunder tillväxt och det ärsvårt
idag att se hur denna
marknadkommer se uti framtiden. Konsekvensanalysen
iutredningen försöker
ta höjd för
hur ett nytt regelverk
skulle kunna påverka
denna sektor. Almi anser att denna
konsekvensanalys
behöver följas
upp itakt med en Växande marknad
föratt se överatt
regelverket följer
denna utveckling och även överensstämmer
med gällande EU—rätt.

Marknaden

Almivill isammanhanget
verksamhet

lyfta Almis

uppdrag
då detta inte framgår
av betänkandet.

Almis

huvudsakligen
av en kombination
av affärsutveckling,
lån och riskkapital.
ärsmå och medelstora företag med tillväxtpotential
ihela landet. Almis
verksamhet
ska stärka
det svenska näringslivets
utveckling och verkafören hållbar
tillväxt
samt medverka
till att konkurrenskraftiga,
och därmedhållbara,
små och medelstora
företag
består

Målgruppen

utvecklas och

blir
fler.
Almikan genom sitt uppdrag
erbjuda
betydelsefulla insatser till
svårt
att erhålla finansiering genom gräsrots
finansiering därinvesterare

företag som kan ha

Almi Företagspartner
Klarabergsviadukten
Box 70394,

almi.se

AB
70 (Besök)

107 24 Stockholm

(Post)

almi
kräver information
rådgivning.

som inte alltid kan tillgodoses

Almi kompletterar

fullt ut eller

företag som behöver
till

privata aktörer med kapital (lån och ägarkapital)

och

rådgivning där risken är hög. Almi möteridag ett stort inflöde av goda affärsidéer och
insatser. Almisöker alltid samarbete
innovationer som behöver marknadskompletterande
och offentliga aktörer isyfte att ge alla företag goda möjligheter till tillväxt.
med privata
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