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Utkom från trycket
den 10 december 2004

utfärdad den 25 november 2004.
Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2000:279) om regionalt
utvecklingsbidrag
dels att 4, 4 a, 16 och 17 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i förordningen skall införas tre nya paragrafer, 4 b–d §§, av
följande lydelse.
4 § Med små och medelstora företag avses i denna förordning fristående
företag och företag som tillsammans med partnerföretag eller anknutna företag
1. har färre än 250 anställda, och
2. antingen har en årsomsättning som motsvarar högst 50 miljoner euro
eller en balansomslutning som motsvarar högst 43 miljoner euro per år.
4 a §1 Med små företag avses i denna förordning fristående företag och företag som tillsammans med partnerföretag eller anknutna företag
1. har färre än 50 anställda, och
2. antingen har en omsättning eller en balansomslutning som motsvarar
högst 10 miljoner euro per år.
4 b § Med partnerföretag avses företag som är förbundna med varandra
genom att ett företag ensamt eller tillsammans med ett eller flera anknutna
företag innehar minst 25 procent av kapitalet eller rösterna i ett annat företag.
Under förutsättning att investerarna inte enskilt eller tillsammans är anknutna företag till det berörda företaget gäller detta dock inte sådana företag
som ägs av
1. offentliga investeringsbolag eller riskkapitalbolag,
2. fysiska personer eller grupper av fysiska personer som regelbundet ägnar sig åt riskkapitalinvesteringar och som investerar kapital i icke börsnoterade företag, förutsatt att deras sammanlagda investering i ett och samma företag inte överstiger ett belopp som motsvarar 1 250 000 euro,
3. universitet och forskningscenter utan vinstsyfte, eller
4. institutionella investerare, inklusive regionala utvecklingsfonder.
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4 c § Med anknutna företag avses företag där
1. ett företag innehar en majoritet av rösterna för aktierna eller andelarna i
ett annat företag,
2. ett företag har rätt att utse eller entlediga en majoritet av ledamöterna i
ett annat företags styrelse, ledning eller tillsynsorgan,
3. ett företag har rätt att utöva ett bestämmande inflytande över ett annat
företag enligt ett avtal som är slutet med detta eller enligt en bestämmelse i
det företagets stadgar, eller
4. ett företag som är aktieägare eller delägare i ett annat företag till följd
av en överenskommelse med andra aktieägare eller delägare i företaget ensamt förfogar över en majoritet av rösterna för aktierna eller andelarna i det
företaget.
Detsamma gäller företag som upprätthåller de förbindelser som avses i
första stycket 1–4 med ett annat företag genom
a) ett eller flera andra företag,
b) de investerare som avses i 4 b § andra stycket, eller
c) en fysisk person eller en grupp av fysiska personer i samverkan, om företagen helt eller delvis bedriver sin verksamhet på samma eller angränsande
marknader.
4 d § Företag vars kapital eller röstandel till minst 25 procent direkt eller
indirekt kontrolleras av ett eller flera offentliga organ, individuellt eller gemensamt, anses som små eller medelstora företag enligt 4 eller 4 a § endast
om de kontrolleras av offentliga organ som anges i 4 b § andra stycket.
16 §2 Regionalt utvecklingsbidrag får inte lämnas till
1. jordbruksverksamhet som avser produkter som anges i bilaga 1 till Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, eller fiskeriverksamhet,
2. transportverksamhet,
3. verksamhet inom stålindustrin som omfattas av bilaga B till kommissionens meddelande nr K(2002) 315 om sektorsövergripande rambestämmelser för regionalstöd till stora investeringsprojekt,
4. verksamhet inom syntetfiberindustrin som omfattas av bilaga D till
kommissionens meddelande nr K(2002) 315 om sektorsövergripande rambestämmelser för regionalstöd till stora investeringsprojekt.
Regionalt utvecklingsbidrag som uppgår till mer än 5 miljoner euro får
lämnas till verksamhet inom motorfordonsindustrin som omfattas av bilaga
C till de i första stycket angivna rambestämmelserna endast om bidraget inte
överstiger 30 procent av de stödnivåer som anges i 25, 29 eller 32 §.
17 §3 Regionalt utvecklingsbidrag till projekt som har en sammanlagd investeringskostnad på minst 50 miljoner euro får lämnas endast om stödet är
förenligt med kommissionens meddelande nr K(2002) 315 om sektorsövergripande rambestämmelser för regionalstöd till stora investeringsprojekt.
Kommissionen skall godkänna bidrag till verksamhet inom varvsindustrin.
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Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.
På regeringens vägnar
ULRICA MESSING
Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)
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Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00
Elanders Gotab, Stockholm 2004

