Internetstiftelsens investeringspolicy
Antagen av stiftelsens styrelse 2016-05-24.Senast fastställd 2018-09-18.

Bakgrund
Internetfonden har varit en etablerat verksamhet sedan 2004 som har finansierat mer än 300
projekt för mer än 60 miljoner kronor(2016). Genom Internetfonden stödjer Internetstiftelsens
fristående projekt finansiellt, ger bidrag till opensource-utveckling samt koordinerar
forskningssamarbeten. Det har under många år varit en diskussion hur vi ska kunna öka
stödet till nya verksamheter med kommersiellt syfte. Internetfonden ska nu också addera
aktiviteten Uppbackning genom såddfinansiering.

Syfte
Investeringspolicyn för Internetfonden ska säkerställa att Internetstiftelsens investeringar ska
ske på ett genomtänkt, konsekvent och professionellt sätt. Syftet är i första hand att stödja
nystartade svenska aktiebolag i en fas där de har svårt att hitta kapital. Syftet är inte att
kräva en avkastning och förmera stiftelsen egna kapital.

Policy
Uppbackning genom såddfinansiering
•Ska enbart vara för svenska aktiebolag som ska ha en egen mångfaldspolicy.
•Bolagen ska ha fokus på den svenska marknaden.
•Bolagens tjänster eller produkter ska vara i linje med stiftelsens ändamålsparagraf och
värderingar.
•Bolagen ska vara i behov av finansiering och/eller rådgivning.
•Uppbackningen är menad som en katalysator for verksamheten och Internetstiftelsen ska
inte vara med i vidare finansieringsrundor.
•Internetstiftelsen ska inte vara delägare längre än 3 år.
•Investeringar ska vara under 2 miljoner per bolag och begränsar sig till minoritetsägande
(10 % eller mindre).
•Bolagen ska ha möjlighet att köpa tillbaka aktierna om det går bra för företaget.
•Bolagen kan få hjälp av Internetstiftelsens organisation för rådgivning men Internetstiftelsen
ska inte arbeta i bolagens styrelser.
•En såddfinansiering ska påverka Internetstiftelsens renommé och innovativa förmåga på ett
positivt sätt.
•Internetstiftelsen kan där så är lämpligt vara en referenskund.
•Internetstiftelsen samlade portfölj av bolag ska följa stiftelsens mångfaldspolicy.

Ansvar
Alla ledare och medarbetare har ansvar att policyn efterlevs inom deras respektive
ansvarsområden. Styrelsen beslutar om policyn, vd är ytterst ansvarig för stiftelsens
investeringar inom Internetfonden.
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