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DELA ARTIKELN

INVESTMENTBOLAGET SOM
VILL RÄDDA VÄRLDEN

TEXT: ANKI LINDEROTH  24 NOVEMBER 2015  

0 KOMMENTARER

Intresse för miljö, hälsa och hållbar handel. Men också en önskan om att investera i aktier

och räntor för att satsa på företag med etiskt hållbara idéer. Det var vad som fick Jan

Cedervall att vara med och starta investmentbolaget Etikinvest.
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Etikinvest har investerat i Cortus Energy som producerar biobaserad syngas, som kan katalyseras till klimatneutralt flygbränsle.
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– Etikinvest placerar i bolag som åstadkommer en positiv

skillnad för mänskligheten och i förlängningen även för

världen, berättar Jan Cedervall. Att det skulle finnas en

motsättning mellan god etik och miljö samt lönsamhet är

nämligen en myt.

Jan har fått sitt intresse för investeringar och kanske

framförallt för aktiehandel genom sin mormor. Hon lärde mig

läsa genom att använda börstabellerna och hon visade mig

sedan hur dessa skulle tolkas, säger Jan med ett skratt. Det

grundlade i tidig ålder mitt intresse för aktiehandel. Sedan han

var omkring 20 år har han själv investerat i olika företag. För

några år sedan tyckte han dock att det tog för mycket av hans

tid och lät banken ta över.

– Men jag ville inte bara ha en tillväxt på mina placeringar, jag

ville också åstadkomma en meningsfull skillnad, fortsätter Jan.

Han försökte få banken att investera så miljövänligt och etiskt som möjligt men

fick svaret att det inte fanns någon efterfrågan på den typen av placeringar.

Istället hänvisades han till deras standardportföljer.

– När jag bad dem finna en råvarufond som handlade med miljö- och

rättvisecertifierade råvaror fick jag svaret att någon sådan fond inte fanns.

"De så kallade etiska och gröna fonderna var inte
alls så som jag önskade att de skulle vara."

De alternativ till gröna fonder som Jan fick av bankerna fick honom än mer

fundersam.

– Det visade sig att de finansiella produkter eller tjänster som jag ville ha inte

fanns. De så kallade etiska och gröna fonderna var inte alls så som jag önskade

att de skulle vara.

Anledningen, menar Jan, är att det finns ett litet utbud av riktigt etiska gröna

bolag på börserna och då vanliga aktiefonder inte tillåts investera utanför

börsen så tvingas de ta med bolag som inte är så gröna och etiska. Detta beror

på direktiv som är till för att skydda småsparare. Problemet är att de f lesta

riktigt gröna och etiska framtidsföretagen finns utanför börsen och det är här

man finner nya idéer och ny teknik. Att aktiefonder inte får investera i dessa,

anser jag, är ett problem på sikt för Europas ekonomi men i förlängningen

också för världsekonomin.

"Tanken är att både privatpersoner såväl som 
aktiefonder ska kunna investera"

Eftersom utbudet av både etiska och miljövänliga företag på börsen var så litet

beslöt Jan att själv agera.

– Investmentbolag får placera som de vill och här såg jag min chans att genom

Etikinvests Jan Cedervall kör
elmoped (Foto: Vera Hidemark)
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ett sådant bolag kunna investera hållbart.

Jan insåg att han ensam inte skulle ha möjlighet att starta ett investmentbolag

men han kom i kontakt med investeraren Lars Nilson Dag samt den prisbelönta

entreprenören Gunilla Sundin.

– Vi tre drog igång Etikinvest för snart 5 år sedan, men det är först i år som

Etikinvest har börjat byggas upp på riktigt. Tanken är att både privatpersoner

såväl som aktiefonder ska kunna investera i Etikinvest som i sin tur investerar i

etiskt bra framtidsföretag utanför börsen.

Etikinvest blev publikt i november år 2015 vilket innebär att de kan vända sig

till allmänheten för att få aktiekapital.

– Vi genomför nu en aktieemission där teckningen pågår till den 11 december.

Denna är på fyra miljoner vilket fortfarande är små pengar men vi räknar med

att få betydligt mer kapital framöver innan vi, enligt plan, börsintroduceras år

2018. 

Än så länge har Etikinvest en portfölj med sex olika företag. Den som vill satsa i

Etikinvest måste minst teckna aktier för 3000 kronor. Det är inte förbjudet att

handla i aktien men i praktiken är de satsade pengarna i Etikinvest låsta fram

till börsintroduktionen förklarar Jan. Men det finns också ett alternativ. Det är

att lägga ett bud på 100 teckningsoptioner och då kan man bjuda så lite som

man vill, ner till en krona. Den som vill veta mer kan läsa om detta i Etikinvest

investeringsmemorandum.

"Vi kan tänka oss att investera i klimatsmart resande"

Hittills har Etikinvest investerat i företag som sysslar med solenergi, biogas,

industriell avgasrening, realtidsoperativsystem samt startprogramvara för

inbyggda datorer. De har dessutom några andelar i Ekobanken.

Och framtiden då?

– Vi kan tänka oss att investera i klimatsmart resande. Exempelvis i tågtrafik

men också genom att satsa på klimatneutralt f lyg som flyger på helsyntetisk

flygfotogen, katalyserat från biobaserad syngas.

Jan menar att det borde kunna vara enkelt att resa exempelvis till södra Europa

utan att samtidigt känna sig som en miljöbov.

Etikinvest har framöver även planer på att satsa inom fler branscher.

– Vi är intresserade av att investera i hjälpmedel för personer med

funktionsnedsättningar, pedagogiska leksaker och spel. Samt exempelvis media,

som radio och tv men också dataspel. 

Poängen, menar Jan, med att investera inom så många områden är att öka

riskspridningen. Dessutom är det bra med investeringar som ligger olika i fas i

konjunkturcykeln. Om 10 år hoppas Jan att Etikinvest inte bara finns på börsen

i Sverige, utan även på börser i andra EU-länder med stora kapitalmarknader,

som Tyskland och Frankrike. Då kan Etikinvest bidra till stora förändringar

http://www.etikinvest.se/optionsvillkor.html
http://www.etikinvest.se/Resources/EtikinvestMemorandum1119.pdf
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Kristina Persson: "Sharing Economy
har kommit för att stanna"

Hur får man politiker att agera för långsiktighet? En tuff uppgift
för framtidsministern, som vill göra oss redo för en arbetsmarknad full av
robotar.

Är vändpunkten för klimatet äntligen

ANLITA OSS

Camino håller även föreläsningar och producerar tidningar.

Kontakta oss så berättar vi mer!

men redan idag är våra investeringar och råd avgörande för några av de företag

vi satsar på, avslutar Jan.

Läs mer 

www.etikinvest.se
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här?
Caminoredaktionen deltog på århundradets antiklimaxmöte i

Köpenhamn 2009. I år finns vi på plats i Paris för att se om historien
upprepar sig. Som tur är ser förutsättningarna bättre ut denna gång.

Att välja mindre pengar
LEDARE. "Det är inte inkomsterna som gör en rik utan

utgifterna som gör en fattig"

Linnea Henriksson stänger in sig för
klimatet

Den 13 december drar Musikhjälpen 2015 igång,
i år med temat ”Ingen ska behöva fly undan
klimatet”. Artisten Linnea Henriksson är en av tre
programledare som stänger in sig i glasburen.

Prenumerera och stöd musikhjälpen
I år skänker vi 75 kronor till Musikhjälpens stora

insamling ”Ingen ska behöva fly undan klimatet” för varje beställning av
helårsprenumeration som kommer in på Camino, t.o.m julafton. 

Investmentbolaget som vill rädda
världen

Intresse för miljö, hälsa och hållbar handel. Men
också en önskan om att investera i aktier och räntor för att satsa på företag
med etiskt hållbara idéer. Det var vad som fick Jan Cedervall att vara med
och starta investmentbolaget Etikinvest.

"Tusentals personer kommer hit för att
laga saker"

I Barcelonas reparationsverkstad Millor que nous blir trasiga
saker bättre än när de var nya.

"Kunderna får dubbelt så många
datorer för samma peng"
Erik Pettersson visar runt i Inregos sprillans nya lokaler i Täby utanför
Stockholm.

Johan Tell: "DIY är bra för vårt själsliga
tillstånd"

Johan Tells krönika handlar om något munkarna visste för
länge sedan.

Överskottsenergi i Guldheden
Riksbyggens kvarter brf Viva i Guldheden blir inte

bara ett plusenergikvarter med många miljömässiga och ekonomiska

caroline@caminomagasin.se

ingemar@caminomagasin.se

johanna@caminomagasin.se

CAROLINE PETERSSON

MARKNADS- OCH VÄNANSVARIG

Nyfiken entusiast som fascineras och
ständigt överraskas av mänskligt beteende.

INGEMAR TIGERBERG

TF  CHEFREDAKTÖR & ANSVARIG UTGIVARE

Journalist med ett extra öga på
beröringspunkterna mellan tid, ekonomi
och miljö

JOHANNA STÅL

CHEFREDAKTÖR (FÖRÄLDRALEDIG)

Filosofisk visionär som tror på
mänsklighetens möjligheter.

SE ALLA MEDARBETARE
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fördelar. Här finns det gott om rum för gemenskap och social värme.
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