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Till Almi Uppsalas Samarbetspartners

Information från Almi Uppsala
Vi på Almi Uppsala gör allt vi kan för att hjälpa våra företag i regionen att klara den situation som nu råder. Vi
står redo med all vår kompetens och expertis. Vi har vårt kontor i Uppsala öppet även om det mesta sköts
digitalt nu. När ni träffar företag som behöver oss be dem kontakta en av våra rådgivare! Sprid gärna detta i era
organisationer. Kontaktinfo finns genom kundtjänst på tel 0771-55 85 00 eller på almi.se.

Det här är budskapet Almi kommunicerar till företagen:
Livskraftiga företag ska inte behöva slås ut på grund av coronavirusets spridning. Här är våra tre viktigaste råd
till dig som är företagare.
1. Upprätta en handlingsplan
Det är viktigt att hantera de utmaningar som man har här och nu, men glöm inte heller att rusta för det som
kommer. Nyttja den kompetens som finns i ditt bolag, t. ex i din styrelse. Gör en handlingsplan för att styra om
din verksamhet utifrån den nu rådande situationen och jobba med ett par olika scenarier. Vänd dig till Almi för
råd för vi kan hjälpa dig genom att visualisera hur olika scenarios kan påverka din resultat- och balansräkning.
2. Säkerställ din likviditet
Ett vanligt problem som uppstår tidigt är kopplat till företagets likviditet. Många företag har förhoppningsvis
byggt upp en ekonomisk buffert som kan hjälpa med de akuta ekonomiska utmaningar som företaget ställs
inför, men det är viktigt att se över hela den ekonomiska situationen. Ha en tät dialog med Almi, din bank och
revisor för att säkerställa en likviditetsförstärkning under den rådande situationen.
3. Frisk personal – se digitaliseringens möjligheter
Frisk personal är en förutsättning för ditt företags verksamhet. Följ därför rekommendationerna från vården
och folkhälsomyndigheten. Använd digitala hjälpmedel i den mån det går för att undvika smittspridning.
Så här arbetar Almi i denna extraordinära situation:
- Vi erbjuder digitala möten när så är önskvärt och möjligt. Vid fysiska möten ska deltagarna känna sig trygga
med att nödvändiga försiktighetsåtgärder har vidtagits. Mer info finns på almi.se
- Många frågor handlar om seminarier, event och liknande aktiviteter. Tills vidare skjuter vi upp större
seminarier och event som arrangeras av Almi och våra medarbetare kommer inte att delta på externa event.
Almis 16 dotterbolag har bra kontakt med det lokala näringslivet och följer den regionala utvecklingen på nära
håll. Med våra 40 kontor runt om i landet finns våra rådgivare här för att stötta små och medelstora företag
genom denna svåra situation. Du är välkommen att höra av dig till oss!
Med vänliga hälsningar
Bengt-Åke Ljudén
Vd Almi Företagspartner Uppsala AB
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