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Dnr 2013/84- 3 

Västmanlandsfonden, teckning av aktier 

INLEDNING 
Västmanlandsfonden har i skrivelse till Sala kommun begärt att kommunstyrelsen 
ska föreslå att kommunfullmäktige beslutar att teckna aktier i Västmanlandsfonden. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/9/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, ekonomikontoret 
Bilaga KS 2014/9/2, skrivelse från Västman!andsfonden 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att Sala kommun ej tecknar aktier i Västmanlandsfonden. 

Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall till Per~Olov Rapps (S) yrkande. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att Sala kommun ej tecknar aktier i V3stmanlandsfonden. 

Utdrag 
kommunstyn;lsen 

Utdragsbestyrkande 



SALA Bilaga KS 2014/9/1 
KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
EKONOMIKONTORET 

Västmanlandsfonden 

Västmaniandsfonden begär i bifogad skrivelse daterad 2013-12-13 "att kommunsty
relsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att teckning av aktier i Västman
landsfonden ska ske". 

Fonden ska bidra till utveckling och tillväxt i kunskapsintensiva företag i Västman
land och är en högriskfond. Fonden ska i första hand vända sig tili entreprenörer 
som behöver kapital och där det saknas finansiärer på marknaden. Fondens syfte 
och funktion framgår mer detaljerat av bifogad skrivelse. 

slutsatsen är att en rent politisk värdering måste ske där syftet och förväntat resul
tat med fonden måste vägas mot att skattemedel används till aktieteckning i en hög
riskfond, en fond som arbetar regionalt och inre enbart kommunspecifikt 

Ekonomikontoret / -
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Bilaga KS 2014/9/2 

Kommunstyrelsen 
Sala kommun 
Box 304 
733 25 SALA Västerås, 2013-12-13 

Med anledning av 
nyemission i Västmanlandsfonden 
I Västmanlands strävanden att skapaförutsättningar för regional 
tillväxtfinns ett mycket stort behov av att kunnafinansiera både nya och 
mer etablerade företag. Den allra bästafinansieringsformen är tillförsel 
av ägarkapital, då detta stärker bolagets soliditet och samtidigt inte 
belastar resultatet medfinansiella kostnader. Därför förstärks nu 
investeringsfondsverksamheten i länet genom att resa ytterligare 
riskvilligt kapital. Det totala kapitalbehovet på en 5-årssikt är 30 - 50 
MSEK. 

Bakgrund 
Västmanlandsfonden ska bidra till utveckling och tillväxt i kunskapsintensiva 
företag i Västmanland och är idag en mjuk högriskfond som erbjuder försådd
och såddfinansiering. Detta ska ske genom tillförsel av såddkapital och 
ägarengagemang i start och utvecklingsskeden till företag med tillväxt- och 
marknadspotential utanför den regionala och nationella marknaden och som har 
sitt säte i Västmanland. Affärsmodellen är att göra investeringar i mycket tidig fas 
fram till positivt kassaflöde, att ge avkastning via exit (trade sale), att ha övriga 
intäkter via ränta och konsultuppdrag. 

Fonden 
Västmanlandstonden är en del av Västmanlands innovationssystem och 
samverkar med andra regionala aktörer såsom Länsstyrelsen, FoU-rådet, 
Västerås Science Park, inkubatorn Create, Mälardalens Högskola och 
Robotdalen för att nämna några. 

1 (3) 



Då fonden nu i stort sett är fullinvesterad, restes i slutet på 2012 frågan om en 
andra Västmanlandsfond. Ägarna till fonden konstaterade att det finns ett stort 
behov av så kallat ägarkapital att användas för att finansiera upp entreprenöriella 
verksamheter i Västmanland och att fonden är en viktig aktör främst med 
avseende på finansiering. Det beslutades därför på Arslämman 2013-05-22 att 
göra om 1 :a Västmanlandstonden till en så kallad evergreenfond och resa 
ytterligare kapital genom en eller flera nyemissioner. 

1 :a Västman landsfonden omvandlades i september 2013 från privat bolag till 
publikt bolag. Slörsta skälet till detta är att Fonden måste vara publikt för att 
kunna agera kapitalbolag åt Crowd Equity Funding, som skall integreras in i 
Fonden. 

Aktieägaravtalet skrevs om i september 2013, som en del i att Fonden gjordes 
om till en så kallad Evergreenfond, det vill säga en fond utan bestämt 
likvideringsdatum. Den nu beslutade nyemissionen kommer att föregås av en 
apportemission där Västerås Science Park apporterade in Crowd Equity AB:s 
finansieringsplattform "ifund.se" i Bolaget. 

l nvesteringskapital 
1 :a Västman landsfonden har ett investeringskapital på ca 9,5 MSEK. Man har två 
olika produkter- försåddsfinansiering genom ett konvertibelt lån på max 200 
kSEK samt såddfinansiering genom tillförsel av ägarkapital på max 1,200 kSEK 
(inklusive eventuellt försåddsfinansieringen j. Idag har fonden investerat ca 
8,5 MSEK. 

Driftsfinansiering 
Driften finansieras av Länsstyrelsen i Västmanland och Västerås Stad. 
Driftsanslaget är på 4 MSEK och har täckt driften för fondens första tre år. Vid 
årsskifte 2012/2013 hade fonden varit i gång i tre år. 

Framtida mål 
Den nu planerade nyemissionen, som ska vara genomförd senast 2014-04-30, 
ger Västman landsfonden ett investeringskapital på ca 20 MSEK. Planen är 
sedan att efterföljande nyemissioner sker vartannat år, dvs. 2015, 2017, etc., och 
att det då tillförs ytterligare minst 1 O MSEK per emissionstillfälle. Huvuddelen av 
driften skall även fortsättningsvis komma från offentligt håll och ha samma 
konstruktion som är beskrivet i kapitlet Drift/Driftkapital ovan. 
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Västmanlandsfonden skall i framtiden kunna vara en långsiktig ägare, men skall 
också kunna sälja hela eller delar av sitt innehav i ett portföljbolag om tillfälle 
uppstår och under förutsättning att den totala avkastningen (IRR) är bra(> 20%). 
Detta skapar positiva effekter, bland annat genom att fonden då kan investera i 
nya objekt, ägarna kan få utdelning på satsat kapital och det förenklar för gamla 
ägare att ta sig ur fonden och nya ägare att tillkomma. 

l samband med att Västman landsfondens investeringskapital ökar kommer den 
totala riskexponeringen att minska, då investeringarna i expansionsbolag med 
lägre risk kan öka. Fondens avkastning kommer då också att öka och tillförsel av 
nytt investeringskapital blir lättare. 

Nya Västman landsfonden skall i första hand vända sig till de entreprenörer 
Västmanland som bäst behöver denna typ av kapital och där det saknas 
finansiärer på marknaden, nämligen kunskapsintensiva bolag i mycket tidiga 
skeden (bolag i faserna försådd, sådd och start-up). 

Med anledning av ovanstående, och refererande till min presentation för 
Västmanlands kommuner och landsting den 29 november 2013, begär 
Västmanlandsfonden att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 
besluta att teckning av aktier i Västman landsfonden ska ske. 

För mer information hänvisas tillinvesteringsmemorandum på 
http://www.vastmanlandsfonden.com/index.phplinvesteringar/foer-investerare/78-
articles/1 01-investering-i-fonden. Teckningssedel bifogas. 

~€1, vänlig hälsning 

(jv~~~~----~ 
Careline Drabe 
Verkställande direktör, Västerås Science Park AB 
Ordförande, Västmanlandsfonden 
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~ Västmanlandsfonden. 

Teckningssedel (publ) 
Anmälan om förvärv av aktier i l:a Västmanlandstonden AB (publ). 

Insändes per post eller inscannad via e-post till: 

Västmanlandstonden 
linslagargränd l, vån l 
721 30 Västerås 
E-post: teckning@vastmanlandsfonden.com 

Teckningstid: l oktober-30mars 2014 
Pris: 750 kronor per aktie 
Organisationsnummer: 556 790-4072 

Undertecknad förbinder sig att i l:a Västmanlandstonden AB (publ) teckna: 

[
Antal aktier: J 
~. -~ 

Namn- och adressuppgifter: 

Aktierna kan tecknas i poster om l st. 
Dock är minsta antalet aktier 134 st. 

[Efternamn/Firma: l [ Förnamn: 

~----------------------------~ 

[ Personnr/Org.nr: l [Tel dagtid: 

~----------------------~ 

l 
l 

[ Utdelningsadress: l [Postnummer/Ort: l 
~----------------------------~ 

[~o_r_V_D_a_tu_m_: ___________________________________________________________ l 
[~u_n_d_e_rs_k_ri_ft_:------------------------------------------------------------~1 
Undertecknad är medveten om samt medger att: 

• Anmälan är bindande, dock kan ofullständig eller felaktigt ifylld teckningssedel komma att lämnas utan avseende. 

Teckning av aktier kommer att ske enligt de villkor som framgår av prospekt utgivet i september 2013 av styrelsen för 
l:a Västmanlandsfonden AB (publ). 

Vi eventuell överteckning kan tilldelning komma att ske med lägre antal aktier eller helt utebiL 

Personuppgifter som lämnas i samband med, eller i övrigt registreras med denna anmälan, behandlas av 
Västmanlandstonden för förberedelse och administration. Behandling av personuppgifter kan även komma att ske hos 
andra företag som Västmanlandsfonden samarbetar med. 

Erbjudandet i sammandrag 

Emissionsvolym- 9 900 000 kronor 
Teckningskurs- 750 kronor 
Teckningspost-En (l) aktie, dock minst 134 aktier 
Företrädesrätt- Emissionen genomförs utan före
trädesrätt för befintliga aktieägare och riktar sig mot 
personer, institutioner och bolag enligt styrelsens 
bestämmande. 

Tilldelning: Västmanlandsfondens styrelse 
beslutar om tilldelning 2014-04-15 
likvid: Erläggs kontant senast 2014-04-30 
Utdelning: De nya aktierna är utdelningsberätti
gade för verksamhetsåret 2014 
Mer information finns på: 
www.vastmanlandsfonden.com 


