
 
 

PRESSEMEDDELELSE   

 

The One Initiative www.oneinitiative.org  info@oneinitiative.org 

København d. 24. august 2020 
 
Nordic Impact Business Summit udsættes på grund af Corona til den 9. december 2020 
 
Indhold og sted er det samme, men datoen er ændret. På grund af Corona-pandemien rykker 
vi Nordic Impact Business Summit til den 9. december 2020. Men vi ligger ikke stille i 
mellemtiden. 
 
Den 17. september var planen at samle de 50 mest lovende nordiske impact startups på Axelborg i det 
centrale København. De 50 deltagende virksomheder er udvalgt, og alt er klar til, at de kan blive 
matchet med op til 200 ambitiøse globale investorer, så de sammen kan udvikle virksomhederne og 
løsningerne på verdens udfordringer. 
 
Men på grund af Corona-udbruddet har vi set os nødsaget til at flytte arrangementet til 9. december 
2020. 
 
“Mange af deltagerne kommer fra andre lande, og der er stadig så store gener og risici forbundet med 
det, at vi har valgt at flytte arrangementet. Men til december, når vi afvikler det, vil deltagerne være de 
samme. Og sigtet vil fortsat være at virksomhederne får bedre adgang til den risikovillige kapital, der er 
nødvendig for, at de lykkes.”, siger Richard Georg Engström, der er initiativtager og direktør for The One 
Initiative, der igen i år afholder Nordic Impact Business Summit. 
 
Bortset fra datoen er indhold, partnere, venue og deltagerlisten uændret. 
 
I perioden frem til december vil The One Initiative deltage i flere andre arrangementer for at fremme 
investering i impact startups. 
 
Den 16. september giver Richard Georg Engström en introduktion til det nordiske impact startup- og 
investeringsøkosystem og er moderator på en debat om temaet på Copenhagen Fintech Week. 
 
Senere samme uge, den 17. og 18. september, præsentere han syv lovende nordiske startups pr. dag 
ved TechBBQ Digital, med løsninger indenfor henholdsvis energisektoren og miljøområdet. 
 
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. Utallige unge impact-virksomheder i Norden arbejder med 
løsninger på verdens sociale, miljømæssige og klimaudfordringer - men de mangler ofte tilstrækkelig 
kapital. 
 
Nordic Impact Business Summit afholdes i samarbejde med bl.a. Vækstfonden, Erhvervsstyrelsen, 
Nordic Innovation, Novo Nordisk Fonden og +impact (by Danske Bank). 
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