
Välkommen till nätverket för impact
investing - en plattform som samlar 
aktörer med intresse av investeringar i 
kommersiella lösningar med tydlig 
samhällsnytta.

“Impact investing” syftar till att finansiera 
organisaationer som har en tydlig avsikt att med 
sin affärsidé bidra till en positiv 
samhällsutveckling. Det sociala resultatet ska 
vara möjligt att följa upp och är integrerat i 
affärsmodellen. 

Effekten ska vara en väsentlig del av 
affärsidén, inte bara en positiv sidoeffekt.

Impact Invest Scandinavia är en community av 
affärsänglar, riskkapitalbolag och institutionella 
investerare. Vårt syfte är dels att facilitera nya 
investeringar och dels hjälpa investerare med 
metoder och verktyg. Vi tror att både svenska 
såväl som globala samhällsutmaningar behöver 
mer av innovation och entreprenöriella
lösningar. Vår vision är att se exponentiell 
ökning av olika typer av finansieringar till företag 
och innovationer som gör stor skillnad i 
samhället.

Våra aktiviteter: 
1) Individuell rådgivning till investererare

2) Vi skapar deal-flow genom att bedöma ett 
stort antal investeringsmöjligheter (framför allt 
bland tidiga onoterade bolag och globala 
impact-fonder) och presentera de med främst 
potential 

3) Support till samhällsentreprenörer genom 
Care of Business och Investment Readiness-
programmet för sociala entreprenörer 

3) Research och utbildning av offentliga aktörer 
för att att öka upphandling o projektfinansiering 
utifrån resultat, istället för aktiviteter.

Som deltagare i vårt nätverk erbjuder vi dig för 
en årlig deltagaravgift:

• En möjlighet att träffa likasinnade och dela 
erfarenheter i  man investerar i företag i syfte 
att uppnå både ekonomisk och social 
avkastning

• Lär dig vidareutveckla impact i dina 
portföljbolag

• Bli en pionjär genom att vara med och skapa 
ekosystemet för social och hållbar innovation 
i Norden

• Intern presentation i din egen organisation 
om impact investing (ett tillfälle per 
medlemsföretag)

Ytterligare tjänster som Impact Invest erbjuder:

• Stöd att utveckla en investeringsstrategi med 
social och/eller miljömässig effekt

• Due diligence
• Ta fram lämplig metodik och indikatorer för 

att följa resultaten och mäta effekt
• Utveckla exit-strategi i samband med en 

investering
• Genomlysningar av portföljer och existerande 

innehav, dels för ägarrapportering och dels 
för att få förslag på hur hållbarheten i 
innehaven kan ökas genom att exempelvis 
justera affärsmodeller och värdekedjor.

• Strukturering av fonder och finansiella 
instrument for att investera socialt

Mer information:
www.impactinvest.se

http://www.careofbusiness.org
mailto:info@impactinvest.se?subject=RSVP%2028%20nov


Medlemskapet innehåller: 

Ø Minst sex träffar per år med en blandning av företagspresentationer 
(’pitcher’) och workshops med olika teman

Ø Individuell rådgivning och metodik för hur man investerar med intentionen 
om samhällsnytta och hur man vidareutvecklar det i sina innehav

Ø Tillgång till deal-flow av nya bolag och investeringsmöjligheter som vi 
granskat utefter deras tillväxtpotential och deras potential för 
samhällspåverkan
Privata företag, globala impact-fonder och sociala entreprenörer

Ø Rabatter på konferenser i Norden om ansvarsfulla investeringar 
Partners: TBLI, CleanTech Nordics 

Individer och organisationer upp till 10 anställda 6,500kr exkl moms per år
Över 10 anställda: 12,000kr exkl moms per år

Ditt deltagande innebär ett värdefullt bidrag till att stödja framväxten av 
impact investing och gör att dina egna investeringar skapar mer värden. 

Kontor: 

Klustret
Birger Jarlsgatan 58, Stockholm
info@impactinvest.se


