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Förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att godkänna bildandet av en långsiktig fondstruktur samt att därigenom låta den nuvarande återbetalningsskyldigheten upphöra.

Yttrande till beslutsförslaget
Partnerinvest har under den senaste 10 åren visat på ett behov av riskvilligt
kapital i Norrbotten. De investeringar som möjliggjorts via bolagets tillkomst har skapat sysselsättning och tillväxt i länet. De föreslagna förändringarna innebär att Partnerinvest erbjuds möjligheten att fortsätta verka i
länet under lång tid, samtidigt som länets tillväxtföretag erbjuds en långsiktigt trovärdig partner som komplement till nuvarande riskkapitalmarknad.
För att dra nytta av uppbyggt kapital och fortsatt möjliggöra investeringar i
små och medelstora bolag i tidiga faser är det centralt att Partnerinvest når en
långsiktig fondstruktur.

Sammanfattning
Under 2009 upprättades en fond där Länsstyrelsen i Norrbotten, som dåvarande Regionalt Utvecklingsansvarig bidrog med knappt 18 miljoner kronor
av det statliga 1:1 anslaget. Då detta ansvar överförts till Region Norrbotten
och det i de särskilda villkor som upprättades i samband med fondens
bildande finns en återbetalningsskyldighet från fondförvaltaren Partnerinvest
till staten via den regionalt utvecklingsansvariga har en förfrågan om att låta
denna återbetalningsskyldighet utgå inkommit till Region Norrbotten.
De medel som avsattes 2009 hade som syfte att investeras i små och medelstora företag i regionen i en tillväxtfas och på grund av rådande regelverk
satts ett datum för fondens avveckling, den 30 september 2020. Nu vill Partnerinvest flytta över tillgångarna i denna fond till en fond med samma investeringsperspektiv och uppdrag som nuvarande men utan ett slutdatum, en sk
Evergreen-fond. Denna inriktning kräver att finansiärerna av fonden avsäger
sig den villkorliga återbetalningsskyldigheten. Ett sådant beslut har övriga
finansiärer redan fattat, dvs Region Västerbotten och Länsstyrelsen i Västerbotten.
Region Norrbottens kapitalinsats är baserad på anslag 1:1 och en eventuell
återbetalning skulle återföras till statskassan i enlighet med de regler som
styr anslagsformen. Genom att fullfölja intentionen som fanns vid fondens
uppstart, dvs. att skapa en evergreen-struktur, så kvarstannar/återanvänds
kapitalet i regionen och möjliggör nya investeringar.
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Investeringen i en fond för riskkapital har visat sig efterfrågat, då fonden
stängde för nyinvesteringar (2015-09-30) hade efterfrågan gjort att allt kapital var investerat. Totalt har Partnerinvest investerat 179,5 miljoner kronor.
Idag har fonden ett värde på sitt innehav på ca 60 miljoner kronor och en
exitlikvid på cirka 100 miljoner kronor.
För fonden har Partnerinvest som mål att uppnå 291 miljoner kronor i privat
medfinansiering fram till fondens stängning 2020-09-30. Den 2017-12-31
har portföljbolag attraherat ca 330 miljoner kronor i privat kapital.
Partnerinvest är också fondförvaltare för ytterligare en fond med liknande
upplägg som föreskrivits i denna ärendebeskrivning, men med ett senare
avslutningsdatum (år 2027). Partnerinvest har för avsikt att återkomma med
en liknande förfrågan för den fonden då datum för likvidation närmar sig.
Beslutsunderlag:
Långsiktig regional fondsstruktur Partnerinvest
Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
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