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INSATSER I CORONAKRISEN

500

MILJARDER
SOM INTE VERKAR KOMMA TILL NYTTA?

Vilken hjälp har du fått från de första krispaketet?

70%

500 MILJARDER FRÅN RIKSBANKEN ATT LÅNA PÅ

HAR INTE HAFT NYTTA
AV KRISPAKET 1

KORTTIDSPERMITTERINGAR
FÖRETAGEN SLIPPER SJUKLÖNEANSVARET (2 MÅN)
SKJUTA UPP ARBETSGIVARAVGIFTER OCH MOMS
BORTTAGANDE AV KARENSDAG
INGEN ALLS

18 %

35 %

53 %

70 %

INSATSER I CORONAKRISEN

OMSTÄLLNINGSSTÖD
ISTÄLLET FÖR ARBETSDÖD
Att vänta med stimulanspaket för
småföretagen till efter krisen är att låta jobb
gå förlorade i onödan och kommer att sätta
många människor på A-kassa. Skapa
omställning i företagen NU istället för sen!
Hur företagen och företagens erbjudanden kommer att
anpassas och se ut, under och efter krisen, lämnas bäst till
alla företagare och entreprenörer själva. Men genom att
stimulera dessa till att redan NU anpassa och ställa om sina
verksamheter kan många jobb räddas. Vi ser inte poängen
med att vänta med stimulanser till efter krisen, ingen poäng
alls faktiskt. Tvärtom så riskerar fler att hamna i
massarbetslöshet och vägen därifrån är betydligt längre och
dyrare för Sverige och skattebetalarna.
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FÖRETAGSAKUTEN
Ett steg i rätt riktning - men ett litet steg kvar.
Pengarna når ej fram till företagen.
Utlåningen av bankerna/Almi måste förenklas

INSATSER I CORONAKRISEN

OMSTÄLLNINGSSTÖD
Finansministern har hämtat för lite från ladorna. Magdalena sa
att insatserna för företagen hittills är beräknade till 84 miljarder
- Företagarförbundet anser att regeringen bör öppna ladorna
och återföra lite mer av de 1600 miljarder som företagen och
deras anställda betalt in till de ”välfyllda ladorna” genom den
allmänna löneavgiften under de senaste 10 åren. Detta skulle
ge massor av företag chansen att klara krisen och behålla
arbetstillfällena. Det skulle rädda massor av jobb och livsöden.

Avsätt 50 miljarder
till omställningsstöd för livskraftiga företag att
söka. Motsvarande inbetalda löneavgifter de
senaste 5 åren.
Med stödet kommer innovation att födas och
entreprenörskap utvecklas samt jobb räddas.
Det skulle kunna rädda 200 000 företag och
kanske 500 000 jobb.
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OMSTÄLLNINGSSTÖD

Små och medelstora företag - sök omställningsstöd, (utan ökad personlig risk)
Återbetala med framtida vinster

Så funkar det:
•
•
•

Företaget får omställningsstöd genom en Preferensaktie (Motsvarande max 5 års inbetalda allmänna löneavgifter).
Långivaren (Almi och bankerna) har preferensaktien som säkerhet i företaget (blir delägare utan rösträtt)
Preferensaktien ger långivaren förtur på framtida vinster tills stödet är återbetalt.
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OMSTÄLLNINGSSTÖD
PENGAR TILL FÖRETAGEN SNABBT
Sveriges livskraftiga företag behöver
pengar på kontot snabbt för att
övervintra och ställa om verksamheten.
Med existerande lagstiftning som
utgångspunkt har FF i sitt nätverk
genomarbetat följande konkreta förslag
för omställningsstöd.
Samma regelverk gäller även
stimulanser för att starta nya företag

INSATSER I CORONAKRISEN - OMSTÄLLNINGSSTÖD

OMSTÄLLNINGSSTÖD
PENGAR TILL FÖRETAGEN SNABBT
Värden för företagen
•
•
•
•

Kreditvärdigheten ökar och det egna
kapitalet
Ger uthållighet snabbt, pengar på
kontot!
Automatiserat digitalt
Kapitalförstärkning på 14 dagar för
100.000 tals företag
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OMSTÄLLNINGSSTÖD
PENGAR TILL FÖRETAGEN SNABBT
Värden för staten
•
•
•
•
•
•

Ger kontroll på återbetalning via företagets
vinster.
Mindre risk då man blir delägare tillfälligt och
villkorat.
Inom ramen för existerande lagstiftning.
Kvalitetssäkring genom automatiskt kontroll om
verklig huvudman och lagen om penningtvätt.
Automatiserad spårbar digital process
Ger 100.000tals företag snabbt chansen att
övervintra
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OMSTÄLLNINGSSTÖD
PENGAR TILL FÖRETAGEN SNABBT
Värden för Almi & Bankerna
•
•
•

Kreditvärdigheten ökar hos företagen
Innebär mindre risk för redan existerande
krediter för företagen
Automatiserat digitalt
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SÅ HÄR
FUNKAR
DET
Steg för steg

Redovisningskonsulten / Revisor
fastställer aktieboken och startar
processen digitalt. Automatisk
kontroll av verklig huvudman.

Digital extra bolagstämma.
Aktieägare röstar via BankID
Beslut/ändring av bolagsordning
för preferensaktie.

Sammanställning av ändring på
bolagsverket. Teckning och
tilldelningsbesked.

Företagets bank utbetalar till bolagets
emissionskonto. Säkerställt att preferensaktien
är korrekt införd i bolagets digitala aktiebok.
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OMSTÄLLNINGSSTÖD

100K-AKTIE

Ex. Plåt tillverkaren AB – tecknar
31st aktier
Värde omställningsstöd =
3.100.000 kr

Ex. Annas Möbelsnickeri –
tecknar 5st aktier
Värde omställningsstöd =
500.000 kr

Aktievärde 100K aktien
100 000 SEK
Ingen värdering av bolaget krävs
Allmän löneavgift 5 år

Ex. Småstads taxi AB– tecknar
12st aktier
Värde omställningsstöd =
1.200.000 kr
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TRE FONDER

Fonderna investerar i
preferensaktie (100K-aktien)
Marknadsvädet sätts i paritet med Allmän
löneavgift 5 år

SVEA, NORA, GÖTA

Bankerna blir en del i
distributionen

Staten garanterar 70% risk
30% finansieras av privata företag

Aktien prioriteras för utdelning

(Almis nätverk, banker, stora och små bolag)

Fler värden:

Avkastning 3,1% motsvarande ränta på
skattekonto.

Möjlig andrahandsmarknad, möjlig vinst i fonden, garanterad
vinst för samhället och Sverige, Begränsad risk
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F - Varför fungerar inte lån genom företagsakuten?

FAQ

OMSTÄLLNINGSSTÖD
MED PREFERENSAKTIE

S - Det tar för lång tid trots namnet - ”akuten”. Villkoren riskerar
att påskynda en konkurs istället för att bidra till överlevnad.
F - Vad är en preferensaktie?
S - Preferensaktien ger ägarskap i ett företag, men utan
rösträtt. Den kan villkoras så att utdelning prioriteras och ger
förtur till denna aktieägare tills ett stöd/aktietillskott är
återbetalt. Preferensaktien bokförs som eget kapital och stärker
balansräkningen.
F - Vad är fördelen med en preferensaktie vs lån?
S - Preferensaktien belastar ej balansräkningen och således
undviks kontrollbalansräkning och likvidationsplikt. (Som
tvingas fram av vanliga lån om balansräkningen är svag)
F - Varför gynnar det ALMI och bankerna
S - Genom att företaget får en starkare balansräkning så
minskar Almi och Bankernas risker för kreditförluster på redan
existerande lån
F - Hur kan detta hanteras snabbt och säkert?
S - Existerande system är kvalitetssäkrat med hundratals
miljarder i transaktionsvärden. Digital ”massproduktion” gör att
tiotusentals företag kan hanteras dagligen.

SMÅFÖRETAGARMINISTER
För att det är lika
viktigt att skapa tillväxt
som att idka dragkamp
om skattekronor

SMÅFÖRETAGARMINISTER

99,4
SMÅ &
MEDELSTORA
FÖRETAG

1,1 miljoner företag.
99,4 procent är små-, och
medelstora företag.
Dessa skapar 4 av 5 jobb
Med jobb kommer skatteintäkter och bättre
välfärd. Därför finns det 1 miljon anledningar
att etablera en småföretagarminister som
enbart har till uppgift att engagera sig i
dessa företag, deras utveckling och tillväxt.

SMÅFÖRETAGARMINISTER FÖR
SMÅFÖRETAGEN
• En småföretagarminister som har småföretagen för ögonen
•
•
•
•
•
•

vore bra för företagsamheten och entreprenörskapet.
En småföretagarminister är inte bara bra för småföretagare,
en småföretagarminister är faktiskt nödvändig för
svensk företagsamhet och välfärd.
En småföretagarminister vore bra för arbetsmarknaden och
arbetet med att minska arbetslösheten.
Med minskad arbetslöshet kommer ökade skatteintäkter.
En småföretagarminister vore bra för välfärden.
En småföretagarminister vore bra för Sverige.
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