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 R
enewable Ventures 
Nordic AB (RVN) 
växte fram under 2016 
ur det gemensamma 
intresset hos en liten 

grupp aktiesparare att bidra till 
omställningen till ett hållbart sam-
hälle. Idag har bolaget 146 engage-
rade aktieägare. 

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 pågår ett paradigmskif-
te som förändrar spelreglerna för 
befintliga branscher – men också 
skapar nya. Vi ser exempelvis att 
sol- och vindkraft redan idag är 
kostnadseffektivt jämfört med fos-
silkraft, och att ny batteriteknik är 
på god väg att göra elbilar till första 
valet. Mycket sker också inom IT, 
materialhantering och kretslopps-
ekonomi, 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 erfaren-
het av såväl hållbara energi- och 
transportsystem som kapitalinve-
steringar. 

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

– Risken hanteras genom att 
sätta samman minoritetsandelar i 

Investeringar  
i en förnybar värld

bolag i både tidig och mer mogen 
fas, och genom att investera i olika 
områden, säger VD Johan Lundin.

RVN:s innehav består idag av bolagen 
Reliefed (3D-extrusion för effek-
tivare industriell produktion med 
energi- och materialbesparingar), 
Mindconnect (fordonsnavigation 
och smart eventhantering), GC In-
fra (laddinfrastruktur för elbilar), 
Soliga Energi (installation av små-

skalig solel) samt Eco Etanol at 
Sweden (patentskyddad process 
som ökar möjligheten till inhemsk 
proteinproduktion från åkerböna 
som ersättning för soja). 

RVN tar nu nästa steg
Bolaget bygger nu vidare, och väl-
komnar nya aktieägare att ta del i 
utvecklingen. En nyemission ge-
nomförs för att kunna bredda port-
följen och följdinvestera i befintliga 
innehav, allt efter behov och möj-
ligheter. Några av de bolag som 
RVN planerar att investera i verkar 
inom ny patentskyddad teknik för 
vindkraft till havs, hållbar bostads-
produktion, vågkraft, lågfriktions-
behandling av rörliga motordelar, 
samt styrning av smarta hem. 

– 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 går allt snabbare. En investe-
ring 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.

Mattias Lundqvist



