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ANNONS

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

Teckningsperiod: T o m 22 december 2017
Emissionsvolym: Maximalt 7,5 miljoner kronor
Teckningskurs: 3 000 kronor per unit. En unit 
består av 23 aktier (serie B) för 125 kr/styck, 

2 teckningsoptioner (serie A), för 25 kr/styck 
och 3 teckningsoptioner (serie B) för 25 kr/styck.
Minsta teckning är 2 unit (6 000 kronor) för nya 
aktieägare och 1 unit (3 000 kronor) för tidigare 

aktie- eller teckningsoptionsinnehavare.
Läs mer om Etikinvest och om emissionen här 
www.etikinvest.se

Låt dina pengar göra positiv skillnad i världen

Vad gör mina pengar ikväll? För-
stör de miljön och människors levnadsför-
hållanden? Eller tar placeringen hänsyn 
till miljö, etik och socialt ansvar? Det är 
några frågor vi kan ställa om vi vill göra an-
svarsfulla investeringar. 

Jan Cedervall startade Etikinvest, och ord-
förande Per Hagstedt tillhörde en av initia-
tivtagarna för sju år sedan. Skälet var att van-
liga miljö- och hållbarhetsfonder innehöll 
vanliga grå bolag i grönmålad förpackning.

– När jag upptäckte att investmentbolag, 
som jag själv ville investera i inte fanns, 
då beslutade jag att starta ett sådant bolag 
som kapitalförsörjer företag som bidrar till 
en långsiktigt bättre värld, säger Jan.  

Målet har sedan starten varit att hitta de 
mindre företagen som både har goda fram-
tidsutsikter och gör nytta för världen, men 
som saknar kapital att växa.  

– För oss handlar det om att hitta de 
bolag som de större förvaltarna och inves-
terarna inte ser på, främst för att de helt 
enkelt inte tillåts gå in i onoterade bolag, 
säger Jan Cedervall. 

En affärsidé som jobbar för  
hållbarhet
Det är Etikinvests affärsidé: att privat-
personer, aktiefonder och andra institu-
tionella investerare ska kunna investera i 
Etikinvest, som i sin tur investerar i fram-
tidsbolag utanför börsen. Gräver man 
ännu djupare så har bolaget ytterligare ett 
syfte med verksamheten.

– Vi investerar bara i företag som för-
bättrar människors levnadsförhållanden 
och bidrar till en bättre värld. Det handlar 
bland annat för oss om att stödja ny teknik 
som är hållbar och som motverkar klimat-
förändringen, säger Jan Cedervall och på-
pekar att detta inte på något sätt begränsar 
en god lönsamhet för investeraren: 

– Under senare år har frågor som rör 
hållbar utveckling seglat upp på listan av 
kriterier hos investerare och det finns ett 
allt större utbud av lösningar med inrikt-
ning på hållbar utveckling. Det är inom 
miljövänlig och hållbar teknik som vi ser 
den snabbaste tillväxten. 

Men medan många företag satsar på 
enbart miljösektorn har Etikinvest ett mer 
holistiskt tänkande och kan investera även 
i hälsosektorn, hållbar handel och finans 
samt media som är mångfaldsberikande, 
för att få en långsiktig tillväxt som står 
emot konjunkturcykler bättre.

Sol, biobaserat flygbränsle  
och vätgas
Som etiskt investmentbolag har Etikinvest 
screenat marknaden minutiöst efter miljö-
teknikföretag som håller måttet. Ett av 
bolagets största portföljföretag är Solarus 
Sunpower.

– Solarus utvecklar solfångare med ex-
tra hög verkningsgrad som kan leverera 
såväl el som varmvatten. Solfångarna finns 
bland annat i Sydafrika som är en av värl-
dens största kolproducenter, så här gör 
solfångarna verkligen en stor nytta för att 
minska kolanvändningen och reducera 
klimatpåverkan.

Ett annat innehav är Cortus Energy, som 
utvecklat en metod för framställning av 
syngas som är så ren att den skulle kunna 
vidareförädlas till biobaserat flygbränsle. 

Jan Cedervall menar att det behöver ske 
en förändring inom flyget där det kommer 
krävas biobränsle för att minska klimatpå-
verkan. Cortus Energys syngas kan även 
reformeras till vätgas och de planerar en 
vätgasstation i Köping, även ECOMB har 
planer inom vätgasområdet.

– Längre fram kommer vi behöva en 
blandning av el och vätgas, som är en bättre 
lösning för längre och tyngre transporter. 
Här tittar vi på några bolag som vi eventuellt 
kommer att investera i, säger Jan Cedervall.

Viktar risk med säkerhet
Målet med höstens emission är enligt 
Ceder vall att inbringa 7,5 miljoner kronor 
och få in åtminstone 100 nya ägare som vill 
göra skillnad med sina investeringar.

– Det är viktigt med tanke på den fram-
tida utvecklingen och att inom två till tre 
år marknadsnotera Etikinvest, säger han. 

Precis som med alla investeringar är 
det inte riskfritt att investera i ny teknik. 
Men Jan Cedervall understryker att det 
även finns en risk i att sakna förmågan 
eller viljan att ta hänsyn till miljö, etik 
och socialt ansvar i sina placeringar; man 
riskerar att både förlora sina pengar och 
göra skada. 

– Frågan har mognat hos såväl privata 
som institutionella investerare och kapital-
förvaltare. Det finns ett stort intresse att 
kunna bidra till en hållbar utveckling och 
samtidigt förbättra värdeökningen. Det går 
att bidra till en bättre värld samtidigt som 
det är lönsamt. Placerare vill dessutom inte 
förknippas med företag som blir uthängt i 
media eller som har oetiska investeringar. 

– Så med vår strategi och placerings-
filosofi ser jag framför mig goda förutsätt-
ningar till både värdeökning och till att vi 
bidrar till en långsiktigt bättre värld, säger 
Jan Cedervall.

Det är alltså goda nyheter för de inves-
terare som anser att det både går att tjäna 
pengar och rädda världen.

Vill du hjälpa till att rädda världen och samtidigt göra en bra investering? Då 
är investmentbolaget Etikinvest ett klokt val, eftersom bolaget hittar etiska 
företag som behöver kapital för att växa och bidra till en hållbar utveckling.
– Många mindre onoterade bolag, som är bra för mänskligheten och plane
ten, behöver expandera för att attrahera större investerare. Det är där vi 
kommer in i bilden, säger Jan Cedervall, medgrundare av Etikinvest.

– Det finns ett stort intresse att kunna bidra 
till en hållbar utveckling och samtidigt som 
det är lönsamt, säger Jan Cedervall, med-
grundare till investmentbolaget Etikinvest.

”Det går att rädda 
världen och samtidigt 
få god värdeökning”

Ett av Etikinvests portföljbolag är Solarus Sunpower som utvecklar solfångare med extra hög verkningsgrad. De kan ge både värme i form av varmvatten och el sam tidigt. De byggs med åter-
vunnet material, som flygplansvingar, skrotade bilar och schampoflaskor.

Etikinvest


