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2020-udgaven af ’Impact Report Nordic Investors’ tegner et billede af en styrket sektor 
 
The One Initiative tager for anden gang temperaturen på, hvad der driver nordiske investorer 
inden for bæredygtighed. 
 
Omkring 130 investorer fra Norden og Baltikum har deltaget i 2020-udgaven af Impact Report Nordic Investors, og 
rapporten rummer en masse viden om, hvordan og hvorfor de investerer i bæredygtighed, og hvad de forventer. 
 
Blandt de vigtigste konklusioner er, at investorerne finder impact investering både vigtigt af idealistiske årsager, og 
fordi de finder det økonomisk attraktivt - et flertal forventer at forøge deres investeringer i området. 
 
“Vi ser fortsat stigende interesse for impact investering, og vi ser også, at den geografiske spredning vokser og at 
investeringerne spreder sig over flere sektorer. Markedet for bæredygtig investering vokser i både dybde og 
kompleksitet - og i værdi. Fire ud af fem investorer siger, at impact investering er meget vigtigt for dem. Og mere 
end halvdelen oplyser, at det økonomiske afkast har været i tråd med deres forventninger - eller endda overgået 
dem”, siger Richard Georg Engström, der er initiativtager og direktør for The One Initiative. 
 
Rapporten konkluderer også, at klima-relaterede områder - næppe overraskende - er røget til tops på listen over 
områder, der investeres i, hvor det sidste år var sundhed og energi. Og så viser rapporten, at COVID-19 ikke har haft 
nogen negativ effekt - måske nærmest det modsatte. 
 
Rapporten offentliggøres i forbindelse med Nordic Impact Business Summit, der på grund af Corona-pandemien 
gennemføres digitalt den 9. december 2020. Man kan hente rapporten her: 
 
https://www.oneinitiative.org/wp-content/uploads/2020/12/Impact-Report_Nordic_Investors-2020.pdf  
 
Nordic Impact Business Summit – d. 9. december 
Nordic Impact Business Summit samler igen i år de 50 mest lovende nordiske impact startups og matcher dem med 
ambitiøse globale investorer, så de sammen kan udvikle virksomhederne og løsningerne på verdens udfordringer. 
 
Ud over den målrettede matchmaking, rummer årets arrangement også en række digitale debatter med deltagere 
fra hele verden, der afvikles og broadcastes live. Det overordnede tema er ”Hvem er egentlig Impact Superstars?” - 
og fokus er bl.a. på hvilke globale rollemodeller vi har som kan lede os ind i en bæredygtig fremtid. Se hele 
programmet her: https://www.oneinitiative.org/the-summit-2020/   
 
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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