För ett starkt näringsliv
i Oskarshamn

SKB Näringslivsutveckling AB
SKB Nu:s uppdrag: Lokal tillväxt och utveckling

Vi hjälper till att utveckla näringslivet i Oskarshamn.
Vi vill skapa långsiktiga och varaktiga arbetstillfällen.
Vi kan lämna borgen för lån.
Vi har konsultcheckar för affärsutveckling.
Våra tjänster är kostnadsfria.

SKB Nu vill medverka till att skapa tillväxt i det lokala näringslivet och till att
Oskarshamn blir en ännu attraktivare
kommun att flytta till. Därmed blir det
också lättare för näringslivet att rekrytera personal i framtiden.
– Vi arbetar med borgensåtaganden
och affärsutveckling, säger Spiros Toulikas. Vi kan gå in med borgen i investeringar där bankerna anser att det saknas
fullgod säkerhet. Vi har också möjlighet
att hjälpa till med affärsutveckling,
marknadsföring och marknadsundersökningar. Vi kan också hjälpa till med
konsultcheckar som kan användas till
konsulter och experter som därmed
bidrar till att utveckla företaget.
SKB Nu fokuserar främst på företag
som står i begrepp att investera och därigenom ska expandera och utveckla sin
verksamhet. Det kan också handla om
företag utanför kommunen men som vill
etablera sig här.
– Däremot hjälper vi inte lokala serviceföretag, som livsmedelsbutiker och
krogar. Det skulle snedvrida konkurrensen.
Spiros Toulikas säger att SKB Nu
agerar i nära samarbete med företagare, riskkapitalister, banker, konsulter,
företagarföreningar och andra viktiga

är utställd till tolv företag och organisationer. De totala investeringarna som
detta genererar uppgår till cirka 30 miljoner kronor.
När det gäller affärsutveckling har
SKB Nu hjälpt 25 företag.
Totalt har SKB Nu:s engagemang –
enligt företagen själva – bidragit till att
ett 30-tal jobb skapas i de båda kommunerna när investeringarna väl är genomförda. SKB Nu kommer löpande att följa
upp vilka sysselsättningseffekter
engagemangen ger
i kommunerna.
Spiros Toulikas är företagsutvecklare på
kontoret i Oskarshamn. Hans uppgift är
att hjälpa de lokala företagen att växa
och därmed skapa tillväxt i kommunen.

aktörer. SKB Nu har också ett långsiktigt samarbete med Attrinova Affärsutveckling AB, Nova Högskolecentrum
och Oskarshamns Krearum.
Statistik
Efter sitt första verksamhetsår kan SKB
Nu notera följande:
Borgen om totalt 11 miljoner kronor

SKB Nu:s prioritering
• Kunskapsintensiva företag inom
service- och tjänstesektorn med
lokal förankring
• Att skapa nya arbetstillfällen, snabbt
och med långsiktigt perspektiv
• Små och medelstora företag
• Företag med begränsade krav på
anläggningsinvesteringar
• Vidareförädling av basindustrins
produkter och tjänster

Borgen gav starthjälp
iTeve, Figeholm/Oskarshamn

En helt egen tv-kanal, som går att specialanpassa för vilket företag
och vilken bransch som helst. Så är tanken bakom företaget iTeve,
som tack vare ett borgensåtagande från SKB Nu kan göra verklighet
av sin affärsidé.
Under 2010 drog företaget iTeve i gång
på allvar. Med filmstudio i Högsby,
kontor i Figeholm och säljkontor i både
Stockholm och Köpenhamn tog iTeve
ett snabbt och rejält kliv in på kund-tvmarknaden.
– Ja, vi har redan många beställningar och har levererat ett hundratal
nya tv-kanaler till våra kunder, berättar
marknadschef Tuva Bojstedt.
Bakom företaget finns ett nätverk av
bolag med lång erfarenhet inom området. Men för iTeve handlade det om en
helt ny produkt: Genom en specialutvecklad mjukvara kan företag och branscher via webben ladda hem en egen tvkanal med exakt det innehåll som passar
den egna kundkretsen eller patientskaran. Förutom frisersalonger, restauranger, gym och butikskedjor är det just

sjukvården och tandvården som visat
intresse för dessa specialanpassade tvkanaler. Till exempel kan vackra naturfilmer fungera lugnande för patienter i
ett väntrum, eller i en tandläkarstol.
I dag sysselsätter iTeve cirka tio personer – en anställd, tre delägare och ett
antal underleverantörer. Förhoppningarna är att kunna anställa ytterligare en
person för administration och kundsupport. Dessutom letar företaget nya
lokaler i Oskarshamn.
– Att SKB Nu gick in med borgensåtagande var avgörande för att vi skulle
kunna dra igång företaget, säger Tuva
Bojstedt. Vi hade förberett oss länge och
hade beställningar, men vi behövde likviditet för att börja leverera till kunderna
och det fick vi tack vare att vi fick en
borgensman till det här lånet.

iTeve har levererat sina specialanpassade tv-kanaler till
flera tandläkarmottagningar.

Anders Markhester, företagsrådgivare, Swedbank, Oskarshamn

SKB Nu har nu snart varit verksamt i ett år,
har ni haft något samarbete med dem?

– Ja, Swedbank har sedan starten av SKB Nu
ett givande samarbete. Vi har en nära dialog
med SKB Nu:s Spiros Toulikas i Oskarshamn
och uppskattar samarbetet.
Har ni genomfört några investeringar där
SKB Nu lämnat borgen?

– Tillsammans har vi gått igenom kundärendena och där förutsättning och potential funnits har vi använt SKB Nu. Detta har möjliggjort investeringskrediter till våra kunder
som kunnat gå vidare med att förverkliga sina
idéer.
Hur stor har den borgen varit?

– Från 250 000 upp till miljonen.

Vad tycker du att borgen från SKB Nu har
tillfört?

– Det ger en unik möjlighet för mina kunder
att förverkliga sina idéer. Idéer som skapar
tillväxt för regionen och som annars skulle
bromsats i begränsningen av riskkapital eller
egen insats. SKB Nu tillför också konstruktiva idéer till affärsplanen vilket tillsammans
med bank och revisor blir ett viktigt bollplank för företagaren. För oss på Swedbank
Oskarshamn känns det som vi genom samarbetet med SKB Nu kan erbjuda något extra
till kunderna i Oskarshamns kommun genom
de möjligheter SKB Nu erbjuder. På sikt ser
vi att samarbetet mellan våra kunder och
SKB Nu ska ge flera goda investeringar som
möjliggör fler arbetstillfällen i kommunen.

SKB Näringslivsutveckling AB hjälper till
med att stödja näringslivet i de två kommunerna
Östhammar och Oskarshamn. Vårt arbete sker
inom ramen för de mervärdesavtal som har
träffats med de båda kommunerna och SKB
och dess ägare.
Vi lämnar säkerhet för lån genom borgen.
Vårt totala borgensutrymme är 50 miljoner
kronor. Vi lämnar borgen på upp till 50 procent
av totalt investeringsbehov. Amorteringstiden
är som längst fem år. Vi har även resurser för
affärsutveckling genom konsultcheckar på upp
till 50 000 kronor. Genom våra samarbetspartners hjälper vi även till med kompetensutveckling, rådgivning och coachning.

För mer information kontakta:
Spiros Toulikas, företagsutvecklare
SKB Näringslivsutveckling AB
Varvsgatan 13, 572 33 Oskarshamn
070-492 67 57, spiros.toulikas@skb.se, www.skbnu.se

