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 R
enewable Ventures 
Nordic (RVN) växte 
fram under 2016 ur 
det gemensamma in-
tresset hos en grupp 

aktiesparare att bidra till omställ-
ningen till ett hållbart samhälle. 

Affärsidén är att investera i de 
innovativa företag som driver den-
na omställning. Innovationer och 
kapital i förening drev utvecklingen 
av det moderna industrisamhället. 
Numera är hållbarhet en avgörande 
tredje faktor. 

– Det är ett paradigmskifte på 
gång som förändrar spelreglerna 
för befintliga branscher — men ock-
så skapar nya. Vi ser exempelvis 
att sol- och vindkraft redan idag 
är kostnadseffektivt jämfört med 
fossil kraft, och att ny batteriteknik 
är på god väg att göra elbilar till för-
sta valet. Mycket sker också inom 
IT, uppkopplade prylar (IoT) och 
3D-produktion, säger VD Johan 
Lundin.

RVN bygger och förvaltar värden
Bolaget drivs av en aktiv styrelse och 
en sakkunnig referensgrupp. VD 
Johan Lundin är både ingenjör och 
ekonom, och har lång erfarenhet av 
såväl hållbara energi- och transport-
system som kapitalinvesteringar. 

RVN investerar i några av de 
mest spännande unga onoterade 
cleantech-bolagen vilket innebär 
stora möjligheter men också hög 
risk.

– Risken hanteras genom att sät-
ta samman minoritetsandelar i bo-
lag i både tidig och mer mogen fas, 

Investeringar  
i en förnybar värld

och genom att investera i olika om-
råden, exempelvis förnybar energi, 
effektiviseringar och materialhan-
tering, säger VD Johan Lundin.

RVN har hittills investerat i bolagen 
Arsizio, Mindconnect, och Green-
Charge Infra. Arsizio har en egen-
utvecklad, patenterad innovation 
för industriell produktion med så 
kallad 3D-extrusion. Metoden ger 
flera stora fördelar, bland annat 

stora besparingar vad gäller mate-
rial- och energiförbrukning. 

Mindconnect erbjuder tjänsterna 
CityFlow och Eventico, med tids- 
och bränslebesparande fordons-
navigation samt logistik för stora 
evenemang. 

GreenCharge Infra tillhandahål-
ler nya smarta tjänster som efterfrå-
gas för att bygga upp infrastrukturen 
för laddning av elfordon. 

RVN tar nu nästa steg
Bolaget är redo för nästa steg, och 
välkomnar nya aktieägare att ta del 
i utvecklingen. Den pågående ny-
emissionen genomförs för att kun-
na bredda portföljen, samt följd-
investera i befintliga innehav, allt 
efter behov och möjligheter. 

– Det känns verkligen inspire-
rande att kunna vara med och bidra 
till utvecklingen för såväl samhäl-
let i stort som för våra aktieägare, 
avslutar VD Johan Lundin. 
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Den nödvändiga omställningen till ett hållbart samhälle accelererar nu allt snabbare.  
En investering i de innovativa företag som driver denna omställning har alla möjligheter 
att bli en lönsam affär för såväl samhälle som investerare.

RVN:s ordförande Thomas Liljedahl och VD 
Johan Lundin på företagsbesök.
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