
Etikinvest investerar i bolag som 
kan åstadkomma en positiv skillnad 
för mänskligheten och för världen. 
Bolaget siktar på att bli ett börs- 
noterat investmentbolag som slussar 
investeringarna vidare till framtids- 
företag utanför börsen.

– Det räcker inte att företag gör  
någon positivt för världen om det 
görs med fula medel. Vi investerar 
bara i företag som kan göra positiv 
skillnad och som upprätthåller etiska 
normer, berättar Jan Cedervall som 
har startat Etikinvest. 

Det finns ett ökande intresse för  
etiska investeringar just nu, menar 
Jan. Börsen har få riktigt etiska bolag 
så etikfonder tvingas ofta kompro-
missa med sina investeringar. 

– Efterfrågan på etiska investeringar 
överstiger tillgången på börsen, vilket 

innebär att etiska bolag lätt blir över-
värderade. För att finna lönsamma 
investeringar behöver man söka 
utanför börsen, vilket är det som vi 
fokuserar på.

Etikinvest har hittills hittat sina inves-
teringar i ett ganska tidigt skede, ofta 
steget efter att bolagen har lämnat 
inkubatorstadiet.  

– Vi tittar tillsammans i styrelsen 
på hundratals bolag varje år, vi går 
på investeringsträffar och har nära 
relationer med inkubatorer. Det är 
så vi hittar rätt bolag, berättar Jan  
Cedervall och exemplifierar med 
Solarus Sunpower som är Etikinvests 
största innehav. 

– Det gick från en skakig tillvaro där 
styrelsen i princip hade gett upp, 
till att det nu är ett spännande till-
växtbolag som har kassaflöde och 
spännande produkter. 

Etikinvest satsar inte bara på sol- 
energi, även om det är ett spännande 
område. Investmentbolag som satsar 
allt för ensidigt blir dock för sårbara, 
menar Jan Cederval. Bambuser är 
en sådan investering som vid första 
anblicken kanske inte uppfattas som 

etisk, men den handlar om medial 
mångfald. 

– Idag ser vi mycket ”fake news” 
men när saker publiceras live är det 
svårare att manipulera. Bambuser 
skapar om en teknik som gör det 
möjligt för många att sprida rörliga 
bilder i realtid. Tjänsten spelade en 
stor roll under den Arabiska våren, 
exempelvis. 

Ungefär hälften av Etikinvests inves-
teringar över tid ska vara nyskapande 
och hälften i sådant som är mer känt 
och stabilt. 

– Det kan vara så att vi erbjuder lite 
högre risk än traditionella investment-
bolag. Med traditionella indexfonder 
vet du att de gör skada, eftersom olja 
ofta väger tungt i traditionella index-
fonder. Du tar risken att dina pengar 
gör skada istället för nytta. Hos oss 
gör du nytta med dina investeringar 
och hittills har det även gått väldigt bra 
värdeutvecklingsmässigt, summerar 
Jan Cedervall och exemplifierar  
genom att konstaterar att det in-
vesterats drygt 25 kronor per aktie i  
Etikinvest i början av 2015, medan  
värdet per aktie nu bedöms uppgå till  
runt 125 kronor.

Investera etiskt och 
nå värdetillväxt

"Vi investerar 
bara i företag 
som kan göra 
positiv skillnad 
och som upp- 
rätthåller etiska  
normer"
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Investera och gör skillnad. Dina pengar kan göra positiv skill-
nad för världen, samtidigt som du får värdetillväxt. Det är logiken 
bakom investmentbolaget Etikinvest.
Blicken utanför börsen. Affärsidén är att kapitalförsörja fram-
tidsföretag utanför börsen, som idag har för lite kapital att tillgå.
Teckna nyemissionen. Etikinvest erbjuder just nu investerare 
att vara med på en spännande tillväxtresa.

Jan Cedervall

– Jan Cedervall, grundare 
av Etikinvest

Besök Etikinvests investerarträffar:
27/11 i Göteborg, 29/11 i Malmö och 6/12 i Stockholm.

Läs mer på:
www.etikinvest.se


