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Tre storbanker till företagsakuten

Ericsson tar prestigeorder

• Tre storbanker- Nordea, SEB
och Swedbank - har valt att
ansluta sig till den så kallade
Företagsakuten, visar en förteckni ng från Riksgälden.
Anslutningen innebär att företag kan ansöka om lån med statliga garantier från bankerna.
Möjligheten för banker och
andra långivare att ansöka om att

på Nokias hemmaplan

gå med i Företagsakuten, som
öppnar dörren för statliga garantier tilllån riktade till krisdrabbade företag, öppnades i slutet av
förra veckan.
Förutom de tre storbankerna
har ett dussin sparbanker anslutit
sig, men inte Handelsbanken,
som är en stor aktör på lån till just
små och medelstora företag. (TT)

• Telekombolaget Ericsson har tecknat ett
tioårsavtal med statliga finländska Erillisverkot Group avseende 5G-Iösningar. Nätver·
ket planeras att vara i gång i mitten av år 2021.
Erillisverkot ansvarar för kommunikationsnätverk för myndigheter, utryckningsverksamhet
och andra kritiska tjänster i Finland. l sedvanlig ordning ang er Ericsson inte ordervärdet.

De kriminellas sockerbitar l de fyra krispaketen
• Korttids permittering sån·
ker lönekostnader för arbets·
givaren med maximalt hälften
upp till44 000 kronor. Gäller
från den 16 mars och 2020 ut.
• Risk: Företag arbetar på
som vanligt men rapporterar
in arbetstidsförkortning.

® SJuklllnekostnader
• s taten tar över hela kost·
naden för alla sjuklönekost·
nader under april och maj.
Egenföretagare får en se ha·
b Joniserad sjukpenning för
dagl-14.
• Ris k: Fusk med sjukskriv·
ningar och arbete vid sidan av.

(!) Hyressubwntloner
• Där företag kan förhandla
fram en hyressänkning på 50
procent betalar staten hälften
av den uteblivna hyran, under
perioden l april-30 juni.
Hyresvärden ansöker om st ö·
det i efterhand.
• Risk: Oseriösa hyresvärdar
och företag kommer överens
under bordet om fiktiv hyressänkning. delar på statsstödet.

• Risk:Räkenskaper förfals kas för att se bättre ut, lånen
betalas aldrig tillbaka.

® UppskJutila vinster
• Overs kott på upp till! mil·
jon kronor från 2019 kan peri·
odiseras, och kvittas mot för·
Juster till och med 2025.
• Risk: Bluffakturor skapar
osanna förluster som kvittas
mot faktiska vinster.

• Anstånd med arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på
lön och moms som redovisas

månadsvis eller kvartalsvis.
Gäller för tre månader och
lämnas som mest med ett år.
Företag som betalar moms
årsvis får anstånd. Kan tilläm·
pas retroaktivt från l januari
2020. l praktiken kan företag
få skatt återbetald från skatteverket.
• Risk: Bokföringsbrott för att
få företag att framstå som
stödberättigande, sedan inget
återbetalande.

• state n garanterar 70 pro·
cent av nya banklån till företag
med "livskraftig verksamhet':

•
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Vilke n är de n m est uppenbara aktivitetsökningen
bland oseriösa bolagsförmedlare nu, t ror du?
"Att ta över ett foretag,
krama ur stöd paketen, kanske begå brott som kreditbedrägerieroch sedan skeppa
i vägdet på målvakterocb låta
det gå i konkms. I forlä ngniogen kan EBM forväntas få
endramatiskökningavantaletbrottsanmälningar",säger
Stefan Lundberg.
Just n u lir myndigheten
påverkad av krisen precissom
samhället i övrigt.
I Stockholm ocb Uppsala
instruerades personalen
tidigt att a rbeta hemifrån i
möjligaste mån, men enligt
presscbefen Niklas Ahlgren
är uppdraget inte hotat.
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OROAD. Stefan Lundberg,
chefsåklagare EBM.
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SER TREND. Henrik Hargåts. Bisnode. FOTo: BISNOOE

"Vi klarar av att verkställa
tvångsmedel med beaktande
avriskforsmittspridningocb
säkerhet for egen personal.
Det som främ st påverkar
verksamhete n är yttre
omständighetersom attdomstolarna tvingas prioritera
mål vilket har lett till attvissa
huvudförhandlingar h ar
ställts in", forklarar han.
En indikation på fler målvakte r är om antalet ändringar i styrelser snabbt går
upp.
Det syns dock inte ällJlu,
säger Helene Thorgren, chef
for roretagsregistrering på
Bolagsverket.
"Vi ser ingen ökning av
foreträdaränd ringar på så här
kort tid", säger hon till Di.
De risker som EBM pekar

• Det Investorägda medicinteknikbolaget Mölnlycke ska
leverera 1.5 miljoner ansikts-

masker till den s venska sjukvården varje månad för resten av
året. Det uppger Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell på en press konferens. (Di)

Tillväxtverket:
Vi har insatser
mot missbruk
Tiotusentals bolagom
dagen söker information
om stödet för korttids arbete hos Tillväxtverket .
Myndig heten är uppenbart medveten om riskerna för miss bruk, men
ämnet är så känsligt att
man inte ens vill beskriva
farorna ma n ser.
Stödet for korttidsa rbete
admi nistreras av Tillväxtverket, som nu sköljs över av
en tidvattenvåg av intresse.
"Vår webbplats får dagligen besök som snittar kring
40000, som högst 70000. Så
det ger en indikation om
intresset",sägerTin1 Brooks,
cheffor avdelningen Företag
på Tillväxtverket.
Hur ser ni på riskerna att
administrera s tödet?
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Gör 1,5 miljoner
masker i månaden

(Direkt)
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på är inte okända for regeringen. Då det forsta, största
krispaketet presenterades
forklarade finansminister
Magdale na Andersson att det
inte skulle gå till "oseriösa"
foretag.
Exakt vad det innebär är
inte klart, men enligt vad Di
erfar forbereder justitiedepartementet en s nabbutred ni ng kring riskerna.
Di har bett om en intervju
med justitieminister Morgan
Johansson, han har dock
avböjt att kommentera.

JESPER
MOTHANDER
jespeunothandec@di.se

"För det forsta är vi vana
vid riskhantering genomvårt
foretagsstöd. Det här stödet
är ju betydligt större, så vi
behöver ha ett mer aktivt
arbetekring riskhantering.Vi
hargjort en analys, vi barganska bra koll på de risker som
vi utsätts for,ocb haren aktiv
plan for att motverka bedrägeri och fusk."
Vilka är de riske r ni ser?

"Jag vill inte gå in på de risker vi ser,jag vill inteandefår
spridning. Menjag kan säga
att vi har de verktyg som
behövs, vi kommer ha möjlighet att kontrollera mot register på s katteverket, Bolagsverket och Kronofogdemyndigheten.Alla som sökerstöd
kornn1er att vara medvetna
om att vi sam_kör register."
Om ett företag a vis erar att

det s ka söka s tödet , me n
samtidigt uppmanar
anst ällda att arbeta heltid,
hur s ka man tänka då?
"Är ma n ettseriöst foretag
ska man inte tänka så. Vill
man chansa riskerar man att
fångas uppavvåra åtgärder.
Vid misstanke 0111 brott ha r
vi en policy att direkt polisanmäla. Då tar Polismyndigheten direkt över ärendet,
och det tror jag inte att seriösa foretag vill. Jag tror också
att sam hället i övrigt- kunder, med mera - inteuppskattar forsöktill fuskoch bedrägeri kring en sådan här
åtgärd som görs under kristider."
Hur bala nserar ni kraven på

HAR RISKVANA. Tim
Brooks,Tillväxtverket
s kyndsamhet och en rättseffektiv handläggning?
"Det har vi diskuterat
mycket. Vi anser attforatt det
här paketet ska verka ska det
vara så snabba beslut ocb
utbetalningarsom möjligt. Vi
kommer dock ha kontrollfu nktioner vid beslut om
utbetalning, vid en avstämningocb mot slutet.Så vi t ror
att vi kan fånga upp riskerna
på ett bra sätt."
En som rest farhågor kring
den här balansgångenär Konjunkturi nstitutets generaldirektör Urban Hansson Brusewitz.
"Det återstår att se hur
snabbt man kommer att
kunna behandla de här
ansökningarna, med den
ganska noggra nna kontroll
som det bel1övs for att se till
att det inte blir fusk och
utnyttjande", sa han i Ekots
lördagsintervju.
På frAe an om der är rimligt
att tro att Tillväxtverket ska
kunna kontrolleraallaansökningar blir Tim Brooks svar
svårtolkade.
"Som foretagare ska man
inte tro att det är riskf ritt att
göra den här typen av bedrägeriforsök. Om jaggår in mer
i detalj än så börjar jag prata
om vad vi har fOr insatser."
J ag undrar bara om det är
rimligt att tro att ni s ka
kunna kontrollera alla?
"Vi kommer ha insatser
som täcker upp de flesta typer
av forsök till missbruk."
JESPER MOTHANDER
jesper.mothander®di.se
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Ökat tryck på mer
gene~ företagsstöd

