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Aktuellt med hållbara investeringar:
Sveriges främsta innovationsbolag inom hållbarhet möter intresse 
från svenska och internationella investerare
Innovationer för att lösa klimatkris och miljöproblem engagerar just nu kapitalet. 
300 svenska och internationella investerare, fonder, Venture Capitalbolag, affärsänglar och 
företagsinvesterare, har anmält sig till Sweden Sustaintech Venture Day den 6 februari. 
Urvalet är nu klart av de 30 innovationsbolag inom svensk hållbarhetsteknik som ska 
presentera sig.

Datum: 6 februari 2020
Program: 08:00-08.45 PRESSTRÄFF – Hur ökar vi Sveriges bidrag till miljö- och 

klimatomställningen? Internationellt perspektiv
Flera av dagens talare och investerare deltar och ger sitt perspektiv.
Nya fakta och siffror från Cleantech Scandinavia

09.00 Scenprogram med presentationer, paneler och diskussioner invigs av 
Prins Daniel. 

Plats: Hotel Clarion Sign
Program: Pressprogram under dagen med möjlighet att få pitchpresentationer av 

företagen samt intervjuer med framstående investerare och talare.
Vi ordnar så att ni kan träffa personer, investerare och företag efter intresse. 

OSA: Anmälan sker till lisa@radarkommunikation.se 
Namn, media, kontaktuppgifter, vilken typ av bolag, talare du vill träffa
Om du vill delta på pressträffen den 6 februari 2020 kl 08.00

Svensk sustaintech har potential att bidra på en global nivå till klimatomställningen, om 
kapitalet styrs rätt. En av tre initiativtgare är den svenska Energimyndigheten:

”Sveriges bidrag till det globala koldioxidutsläppet är mindre än en promille. Intressanta 
kalkyler som WWF gjort på uppdrag av oss visar att om 51 av de svenska sustaintech-
innovationerna som har störst potential kapitaliserades och exporterades fullt ut, skulle mer 
än 14 gånger Sveriges totala koldioxidutsläpp sparas årligen”, säger Andreas Stubelius på 
Energimyndigheten. *)

Siffror från Cleantech Scandinavia visar att investeringarna i sustaintech 2018 uppgick till 3 
miljarder. Trots ökningen är sektorn fortfarande underfinansierad jämfört med övriga 
techsektorer och för att realisera potentialen startades Sweden Sustaintech Venture Day av 
Energimyndigheten, Sting och Cleantech Scandinavia. Fler partners har slutit upp i år.

UTVALDA BOLAG – senaste listan
En grupp av Sveriges främsta experter på miljöinvesteringar har valt ut de 30 bolag som för 
att kvalificera sig ska visa stark försäljningstillväxt, god exportpotential och ha utvecklats förbi 
seed-fasen, det vill säga vara investeringsvänliga. De svenska internationella succéerna 
Northwolt, Climeon, Midsummer och Exeger är alla med på listan.

Följande bolag är hittills utvalda att delta på Sweden Sustaintech Venture Day:
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Northvolt - batterier/energilagring
Climeon – omvandling av geotermisk värme och spillvärme till el
Midsummer - maskiner för solcells-produktion
Exeger – utvecklar och säljer flexibla supertunna solceller
Ferroamp - elsystem för fastigheter/lagring osv
I-tech - ogiftig bottenfärg för båtar
Matsmart - räddar mat och gör det roligt och billigt att leva hållbart
Nordic Gas Solution – tankstationer för vätgas och biogas
Paralox – patenterade energibesparande byggdelar till bla passivhus
Bioteria - biotekniska lösningar för avfallshantering
Ecoclime – Smarta byggnader
E-ways - återförsäljare/operatör av laddutrustning
Smartfront – smarta fasader och energibesparing
Renewcell - återvinning av bomull till textilindustrin
Absolicon - koncentrerad solenergi för industrier och soldriven fjärrvärme
Corebon - induktionsvärmning och produktionsprocesser för kolfiberstärkta material 
Charge Amps - smarta och designade laddsystem för elektriska fordon
Bioprocess Control – analysinstrument för bioprocesser i vatten
Primedesign - tillverkning av led-nödarmatur
CorPower Ocean - vågkraftparker
Againity - konverterar spillvärme till el
Sensative – plattform för smarta hus, städer och byggnader
Ngenic - smart fastighetsstyrning och smarta elnät/fjärrvärmenät
Bright – Smart system för att mäta och optimera elförbrukning
Worldfavor - plattform för att dela och utvärdera företags hållbarhetsdata
Candela Speed Boat – eldrivna båtar
Blixt – smart säkring
Whywaste - svinnreduktion i matbutiker
Enjay – miljöteknikföretag specialiserade på energieffektivisering
Surfcleaner – ytseparator för att rengöra havsvatten från diverse kemikalier

Program för evenemanget
08:00 Pressträff
09:00 HKH Prins Daniel inviger evenemanget

Keynote speaker: Generaldirektör Robert Andrén, Energimyndigheten
och Ylva Berg, VD för Business Sweden
Paneldiskussion: Success Cases av internationell lansering: Northvolt, 
Midsummer, Climeon och en investerarpanel. Hur skala sustaintech? 
Keynote speaker: Marzia Zafar, The World Energy Council: ”Overview of the 
global energy transition 2020-2030, facts and figures”
Keynote speaker: Richard Youngman, CEO Cleantech Group: ”Venture capital 
Investments in European sustain tech and key industry mega trends to follow” 

11:30 Pitchning – bolag presenterar för panel av investerare
16:10 Keynote speaker: Victor Friedberg, Founder and Chairman of FoodShot

Pär-Jörgen Pärson, General Partner, Northzone
Jochen Wermuth, Founding Partner and Chief Investment Officer, Wermuth 
Asset Management. Paneldiskussion om hur man skalar foodtech 

Fakta om evenemanget
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Kapitalmarknadsdagen Sweden Sustaintech Venture Day hölls första gången i februari 
2019 och besöktes då av investerare som totalt representerade ett sammanlagt kapital 
på 1,5 trillioner kronor. Detta är inte ett öppet evenemang utan är endast till för 
investerare och bolag, by invitation only.
30 utvalda bolag får möjlighet att presentera sina företag för både internationella och 
svenska, mycket kapitalstarka, investerare. Både fonder, Venture Capital, affärsänglar 
och bolagsinvesterare finns representerade.
Arrangörer och partners: Energimyndigheten, Sting och Cleantech Scandinavia står 
bakom evenemanget. Partners är SACCNY, Nasdaq, Business Sweden, Tillväxtverket, 
Invest Stockholm, Nordic NEFCO och FN-organet World Energy Council.

Fakta om svensk sustaintech från Cleantech Scandinavia
Investeringarna i sustaintech har ökat kraftigt senaste åren och omfattade förra året strax 
över 3 miljarder. Andelen privata investeringar har ökat mest och har nästan tredubblats 
sedan 2015. 
En ny studie visar att den genomsnittliga omsättningen per bolag ökat med 31 procent 
per år de senaste tre åren, vilket innebär en fördubbling på tre år. 
Då bolag som Climeon, Exeger och Northvolt har erhållit stora investeringar i början av 
2019 bedömer Magnus Agerström, vd på Cleantech Scandinavia, att statistiken kommer 
att visa ännu större ökning för 2019.

*) Fakta om Energimyndighetens och WWF:s kalkyl
WWF har utvecklat en metod för att beräkna innovationers globala klimatpotential och den senaste kalkylen omfattar 
51 bolag. Källa: Uppskattat klimatnytta av Energimyndighetens projektportfölj för innovationer inom energiteknik, WWF 
2016. En summering av klimatpotentialen för en satsning på dessa innovationer skulle ge en besparing på 753 
miljoner ton CO2, vilket är ett snitt på cirka 14,8 miljoner ton CO2 per bolag.

Samarbetspartners

       


