København d. 3. april 2019

Nyt initiativ matcher nordiske bæredygtige løsninger med internationale investorer
Det er ingen modsætning i at udvikle en lukrativ forretning samtidigt man løser de store og
komplekse udfordringer som FN peger på i de 17 globale verdensmål. Også om erhvervslivet
har begyndt at spotte markedsmuligheder i at levere grønne produkter er det i det nordiske
vækstlag der virkelig sker noget.
Et nyt nordisk initiativ, The One Initiative, har allerede data på over 1.000 af disse nordiske vækstvirksomheder, der
har seriøse løsninger på verdens mest presserende problemer, også kaldet impact-virksomheder. I løbet af foråret
vil de med hjælp af en række nordiske frontløbere på området, vælge de 50 meget lovende impact-virksomheder
ud og matche dem med ambitiøse investorer og markedseksperter ved Nordic Impact Business Summit i Børssalen
hos Dansk Erhverv i København den 19. juni.
1 pct. af verdens investeringer kan skabe en bæredygtig omstilling
The One Initiative’s talsperson og stifter er impact investeringsekspert, Richard Georg Engström. Han ser et stort
potentiale og behov for at matche impact virksomheder og impact investorer:
”Vi tror på, at det er effektivt at bruge markedskræfter som drivkraft for en bæredygtig fremtid. Tal fra FN viser, at det
er muligt at nå de 17 globale bæredygtighedsmål inden 2030, hvis ”blot” 1 pct. af de globale investeringer investeres i
bæredygtige løsninger. Derfor er vores ambition at identificere, analysere og modne de mest lovende løsninger i
morgen og forbinde dem med 1 pct. af verdens investeringer i dag”, udtaler Richard Georg Engström, talsperson for
The One Initiative.
Investorerne bakker op om initiativet
Initiativet har allerede fået opbakning fra flere aktører i økosystemet, og særligt investorerne ser store forretningsog udviklingsmuligheder:
“Vi har i Norden en enestående mulighed for at blive et epicenter for impact investment. Folk kommer hertil fra hele
verden for at lære af vores måde at kombinere samfundsudvikling og god forretning. De største globale udfordringer
kan løses af nordiske impact virksomheder, men vi mangler data og dokumentation for at brede det ud. Derfor
anbefaler jeg alle private investorer i Norden at deltage i The One Initiatives undersøgelse og i matchmaking summit
den 19. juni, så investorer og virksomheder skaber fremtidens løsninger sammen”, udtaler Jesper Højbjerg, business
angel og næstformand i Danish Business Angel Network.
Initiativet har foreløbig data på mere end 1.000 nordiske impact virksomheder, som vil blive matchet med 100
særligt udvalgte investorer og 100 visionære virksomhedsledere.
Matchmaking summit afvikles omkring rundborde i Børssalen 19. juni med målet om at allokere bare én pct. af
verdens investeringer til de rette løsninger. Det er stadig muligt at komme med som investor.
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