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Nordens 50 mest lovende impact-startups samles i København 
 
Nordens 50 mest lovende startups med løsninger på nogle af verdens sociale, miljø- eller 
klimamæssige udfordringer, er udvalgt og mødes senere på året i København for at rejse kapital, 
så de kan vokse. 
 
Skind lavet af rester fra æblejuice og -cider, flyvende vindmøller, e-handelsplatforme til mikrovirksomheder og 
sundhedssystemer til ulande uden CPR-numre. Både mangfoldighed og potentiale er stort i de 50 nordiske impact-
startups, der er udvalgt til at deltage i investor arrangementet Nordic Impact Business Summit, i år afholdes for 
anden gang i København. 
 
De 50 virksomheder er udvalgt efter en omfattende analyse af flere end 1.000 nordiske og baltiske virksomheder. 
The One Initiative, som står bag udvælgelsen og arrangementet den 17. september på Axelborg i København, har 
især vurderet virksomhederne ud fra impact - altså deres potentiale til at løse globale bæredygtighedsudfordringer 
- og ud fra deres økonomiske potentiale. 
 
“Vi står med et mega spændende felt i år. Flere af virksomhederne er langt fremme med deres forretningsideer og 
står foran omfattende investorrunder, som vi forhåbentlig kan bidrage til. Fælles for dem er, at de arbejder med 
teknologier, der kan skabe markante positive klimamæssige eller sociale forandringer”, siger Richard Georg 
Engström, der er initiativtager og direktør for The One Initiative. 
 
En af de udvalgte virksomheder er Beyond Leather Materials, som har fundet ud af at omdanne spild fra produktion 
af æblejuice og -cider til et materiale, der i udseende og egenskaber minder om læder. Materialet er 100 procent fri 
for plastik, og i forhold til produktion af dyreskind, går der 85 procent mindre CO2 til. Materialet består af 70 
procent æblepulp (det der er tilbage, når æbler er presset til juice eller cider). I forhold til skind fra dyr, spares også 
garvningsprocessen og dermed store mængder vand og kemikalier. 
 
“Vi udnytter et restprodukt, der ellers ville gå til spilde og skaber et bæredygtigt alternativ til skind fra dyr. Vi regner 
med, at den primære kundegruppe vil være inden for beklædning og tilbehør, og på sigt sikkert også bilindustrien”, 
siger medstifter og direktør i Beyond Leather Materials, Mikael Eydt. 
 
Blandt de udvalgte danske virksomheder er også KiteX, der har udviklet en let vindmølle, der er konstrueret, så den 
kan svæve fx fra toppen af en mast og levere el til en husstand samt Sky.garden, der har udviklet en e-
handelsplatform målrettet helt små virksomheder i afrikanske lande.  
 
Nordic Impact Business Summit handler om at skaffe den nødvendige kapital og de nødvendige kompetencer til, at 
de udvalgte virksomheder kan blomstre og blive bæredygtige både økonomisk og i forhold til FN’s verdensmål. 
Derfor er virksomhederne nøje udvalgt, og de vil til arrangementet i september blive matchet med op til 200 globale 
investorer og med erfarne forretningsfolk - valgt ud fra bl.a. brancheindsigt. 
 
Dermed er arrangementet langt mere dybtgående og vidtrækkende end traditionelle investor-matching tiltag. Ved 
sidste års arrangement mødtes de 50 udvalgte startups med 143 internationale investorer.  58 procent af dem 
mødtes igen efter arrangementet, og 34 procent gik videre med investeringsprocesser. 
 
Som noget nyt er Vækstfonden en del af årets arrangement. The One Initiative er dansk baseret, non-profit og 
opererer internationalt. Grundideen er, at tal fra FN viser, at hvis blot omkring én procent af verdens samlede 
private investerede kapital placeres i de rigtige løsninger, så er det med stor sandsynlighed muligt at nå FN’s 
verdensmål i 2030. Netop det er – i en nordisk kontekst - målet med initiativet. 
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Kontakt:  
Direktør, The One Initiative, Richard Georg Engström  |  +45 2729 7494  |  richard@oneinitiative.org  
Ekstern kommunikationsrådgiver, Henrik Røjgaard  |  +45 20 46 14 63  |  henrik@thecentral.dk 
 
Nyhedsbrev:  https://www.oneinitiative.org/stay-tuned/  
LinkedIn:  https://www.linkedin.com/company/one-initiative /  
 
Anden info: 
Find den fulde liste og læs om The One Initiative og The Nordic Impact Business Summit her: 
https://www.oneinitiative.org/   
 
Nordic Impact Business Summit afholdes i samarbejde med bl.a. Vækstfonden, Erhvervsstyrelsen, Nordic 
Innovation og +impact (by Danske Bank). 
  
 

 
 
 


