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Nordic Impact Business Summit gennemføres digitalt på grund af Corona 
 
Årets udgave af Nordic Impact Business Summit blev tidligere på året udsat på grund af Corona-
pandemien. På grund af nye restriktioner gør vi nu arrangementet digitalt - og fastholder 
datoen 9. december 2020. 
 
Corona-pandemien og de mange - skiftende - restriktioner påvirker os alle, men heldigvis kan meget 
overkommes med kreativitet og digitale løsninger. Det er ikke mindst en del af deltagende startups og 
investorer i Nordic Impact Business Summit eksempler på - de lever af at løse problemer. 
 
Derfor vælger vi at fastholde årets summit i starten af december - vi ændrer det blot til et digitalt 
arrangement:  Nordic Impact Business Summit – Online 2020. Arrangementet vil fortsat samle de 50 
mest lovende nordiske impact startups, og de vil fortsat blive matchet med op til 200 ambitiøse globale 
investorer, så de sammen kan udvikle virksomhederne og løsningerne på verdens udfordringer. 
 
“Mange af dem, vi samler, er i forvejen digitale i deres tilgang til bæredygtige løsninger, så vi er sikre på, 
at det er en udfordring, der kan overkommes. Og vi glæder os faktisk til at løfte en global 
sammenkomst med deltagelse af virksomheder, investorer og eksperter fra hele verden. Vi må se det 
positive i det digitale møde, der pludseligt 
muliggør koblinger mellem innovation og kapital til bæredygtighed på tværs af alle grænser, - selvom vi, 
indrømmet, kommer til at savne det fysiske møde”, siger Richard Georg Engström, der er initiativtager 
og direktør for The One Initiative, der igen i år afholder Nordic Impact Business Summit. 
 
Programmet vil blive gennemført på en lidt anderledes måde end oprindeligt planlagt. Kernen i det 
hele er fortsat møderne mellem startups med bæredygtige løsninger og investorer. Dem faciliterer vi 
150 af i lukkede digitale rum med samme globale deltagere som oprindeligt planlagt. Derudover vil der 
være et antal paneler og debatter, der afvikles og broadcastes live. 
 
Til at binde det overordnede tema for debatten sammen – ”Hvem er egentlig Impact Superstars? Og 
har vi overhoved brug for dem?” er vi taknemmelige over, at Mette Fløe Nielsen vil være vært og 
ordstyrer. Med sin baggrund i store virksomheder som Carlsberg, IBM og KMD og nuværende status 
som professionel investor og udvikler inden for netop bæredygtighed er det svært at få øje på en bedre 
vært. 
 
“Jeg har arbejdet med den her dagsorden i mange år og bruger i dag det meste af min tid på impact 
virksomheder, der er dedikerede til at løse verdens problemer. Jeg ser meget frem at bidrage til det her 
arrangement, men ikke kun fordi det netop kobler kapital med bæredygtige løsninger, så de kan vokse. 
Vi kan ikke bare tage alle startups og investorer med bæredygtige intentioner for gode varer. Vi er nødt 
til at diskutere hvilke af dem der virkelig gør en forskel og kan forbedre verden og hvordan vi kan lære 
fra dem., siger Mette Fløe Nielsen. 
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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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