København d. 16. september 2019

Investorrapport: Nordiske investorer tror på, der er penge at tjene på bæredygtighed
En af de seneste trends indenfor finansiering er ”impact investing”. Bæredygtighed er en god
forretning. Det mener hovedparten af de investorer, der har deltaget i en ny undersøgelse af
bæredygtig investering i Norden.
Det danske bæredygtigheds-initiativ “The One Initiative” har som de første herhjemme analyseret, hvad der driver
og motiverer investorer i Norden, når de investerer i bæredygtige løsninger og virksomheder.
Det er der kommet en rapport ud af, som rummer flere interessante konklusioner. Bl.a.:
* 92 procent af de adspurgte nordiske investorer ser bæredygtige investeringer som en god måde at løse
samfundsproblemer på. Og 92% af dem, ser det også som en god forretning.
* 83 procent af dem, der har investeret i bæredygtige løsninger, forventer at deres investeringer giver et afkast på
markedsniveau eller over.
* Nordiske bæredygtigheds-investorer foretrækker at investere i vedvarende energi, sundhed, innovation og i
løsninger til byer.
* FN’s verdensmål er kendte af de fleste. men kun et fåtal bruger dem systematisk som guideline og udvikling af
investeringer.
* Markedet for bæredygtige investeringer opfattes som umodent, og 67% af investorerne efterspørger mere viden
og mere data om bæredygtige investeringer.
84 investorer på tværs af de nordiske lande har deltaget i undersøgelsen - både institutionelle og private.
Rapporten er støttet af en lang række partnere og aktører - herunder +impact/Danske Bank, Dansk Erhverv og
Erhvervsstyrelsen.
Initiativtager til The One Initiative, Richard Georg Engström, har stået i spidsen for det team, der har lavet
rapporten. Han siger:
“Det er en fantastisk nyhed, at investorerne tror på, at der er gode afkast at hente på at investere bæredygtigt. Det
giver håb og tro på, at det kan lykke sat at bruge markedskræfterne på at løse verdens udfordringer. For penge er
faktisk det, der skal til. Tal fra FN viser, at hvis det kan lykkes at samle blot én procent af verdens investerede kapital i
bæredygtige investeringer, så er det muligt at løse 2030-udfordringen”.
“Samtidig er det påfaldende, at der stadig ikke er mere viden spå området og at 67 procent af investorerne
efterspørger mere viden. Investering og aktier er noget af det mest systematisk analyserede ne der mangler
tilsyneladende indsigt på dette område. Det er ærgerligt, for det står i vejen for at drive udviklingen fremad”.
Impact Report Nordic Investors kan i sin helhed kan hentes her: https://www.oneinitiative.org/investorreport/
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