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Sveriges mest lovande impact startups skaffar kapital i Köpenhamn 
 
Nordens 50 mest lovande startups med lösningar på några av världens sociala, miljömässiga 
eller klimatutmaningar har valts ut och kommer att träffas senare i år i Köpenhamn för att dra 
till sig kapital så att de kan växa. 18 av dem är svenska impact startups. 
 
Skinn gjorda av rester från äppeljuice och cider, flygande vindkraftverk, ett nätverk av robotar som hjälper äldre 
med olika ärenden och sjukvårdssystem för utvecklingsländer utan personnummer. Både mångfalden och 
potentialen är stor i de 50 nordiska impact startups som valts ut för att delta i investeringsevenemanget Nordic 
Impact Business Summit, som i år hålls för andra gången den 17 september i Köpenhamn. 
 
De 50 företagen har valts ut efter en omfattande analys av mer än 1 000 nordiska och baltiska företag. The One 
Initiative, som ansvarar för urvalet och evenemanget har bedömt företagen både på deras impact - dvs. deras 
potential att lösa globala hållbarhetsutmaningar - och på deras kommersiella potential. 
 
”Vi står inför ett mycket spännande fält i år. Flera av företagen är mycket långt med sina affärer och står inför 
omfattande investerarrundor, som vi hoppas kunna bidra till. Det de har gemensamt är att de arbetar med 
teknologier som kan skapa betydande positiv effekt på klimatet, miljö eller sociala förändringar, säger Richard 
Georg Engström, som är initiativtagare till The One Initiative. 
 
Ett av de utvalda företagen är Elonroad med ett elektriskt vägkoncept. Den laddar automatiskt alla typer av 
elektriska fordon både när du parkerar eller kör. Elektriska vägar ökar räckvidd och körlängden och minskar 
behovet av stora och tunga batterier. Tekniken är en ledande skena som antingen kan läggas ovanpå vägen och 
limmas på asfalten via monteringsplattor eller fräsas ned i asfalten och som då ligger i jämn kant med vägen. 
 
”Vi vill göra transport säkrare och så hållbart som möjligt. Det gör vi genom att anta en enorm 
infrastrukturutmaning som kan minimera transportens påverkan på klimatet.” säger Elonroads CEO Karin 
Ebbinghaus. 
 
Bland de 50 företagen är 18 svenska impact startups, t.ex. SAVEGGY som har utvecklat en naturlig hinna som 
förlänger hållbarheten av frukt och grönt i butikerna, Epishine med en tunn film som kan omvandla solljus till 
energi, PantaPå som har ett pantsystem för alla produkter med en streckkod eller Trifilon som tillhandahåller ett 
mer hållbart alternativ till industriellt användande av plast t.ex. inom flyg- och bilindustrin. 
 
Nordic Impact Business Summit handlar om att erbjuda kapital och kompetens som gör det möjligt för utvalda 
företag att blomstra och bli hållbara både ekonomiskt och i relation till FN: s 17 globala mål. Därför är företagen 
noga utvalda och kommer att matchas till evenemanget i september med upp till 200 globala investerare baserat 
på deras intresse, kapital, erfarenhet och andra preferenser. 
 
Således är evenemanget mycket mer djupgående och långtgående än traditionella initiativ som matchar startups 
och investerare. Vid förra årets evenemang träffades de 50 utvalda startups med 143 internationella investerare. 58 
procent av dem sågs igen efter evenemanget och 34 procent fortsatte med investeringsprocesser. 
 
The One Initiative är danskt baserat, ideellt och verkar internationellt. Den grundläggande idén är att siffror från FN 
visar att om bara en procent av världens totala privata investerade kapital investeras i rätt lösningar, så är det 
mycket troligt att vi kan nå FN: s globala mål 2030. Det är just det, i ett nordiskt sammanhang, som är initiativets 
mål. 
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Kontakt:  
Direktör, The One Initiative, Richard Georg Engström  |  +45 2729 7494  |  richard@oneinitiative.org  
 
Nyhedsbrev:  https://www.oneinitiative.org/stay-tuned/  
LinkedIn:  https://www.linkedin.com/company/one-initiative /  
 
Annan info: 
Hitta den samlade listan på Nordic Top 50 Impact Companies och läs mer om The One Initiative och The Nordic 
Impact Business Summit här: https://www.oneinitiative.org/   
 
Nordic Impact Business Summit är i samarbete med bl.a. Nordic Innovation och +impact (by Danske Bank). 
  
 

 
 
 


