
 

1.1 Website disclosures 

 

a) ‘Referat’:  

 

Fondens bæredygtige investeringsformål er: 

• At have en positiv indflydelse på 50 millioner mennesker med udgangspunkt i 

FN’s Verdensmål. 

• At bygge en portefølje med løsninger og teknologier der adresserer og leverer 

på Paris-aftalen. 

 

For at opnå det bæredygtige investeringsformål vil Fonden investere i start-ups inden for 

følgende sektorer:  

1) Uddannelsesteknologi - virksomheder der arbejder proaktivt med at gøre 

uddannelse mere tilgængeligt, fleksibelt, datadrevet og tilpasset for børn, unge 

og voksne; 

2) Energi innovation – virksomheder der arbejder med bæredygtige energi 

teknologier og produktionsmetoder, som sikrer at vi kan nå Paris-aftalen, og;  

3) Fødevarer og landbrug – virksomheder der arbejder med banebrydende 

løsninger til at reparere et ødelagt fødevaresystem, hvor mere end 1/3 af al mad 

går til spilde og hvor den globale population ikke når deres dietære behov.  

 

Fondens bæredygtige investeringer vil udgøre minimum 100% af porteføljen: 

• 66.6 % af investeringer vil være i økonomisk aktivitet der er klassificeret som 

miljømæssigt bæredygtig under EU Taksonomien, eller i økonomisk aktivitet 

endnu ikke dækket af EU Taksonomien, men som er miljømæssigt bæredygtig 

som defineret af SFDR.  

• 33.4 % af investeringer vil være i økonomisk aktivitet der er social bæredygtigt 

som defineret af SFDR.  

 

VÅR Ventures vil, som minimum, kræve at alle porteføljevirksomheder leverer de 

følgende impact KPI’er, for at sikre at vi kan måle opnåelse af det bæredygtige mål: 

• GHG emissioner for Scope 1, Scope 2 og relevante Scope 3  

• Antal mennesker positivt påvirket gennem løsning/produkt  

• Andel af vedvarende energi 

• Diversitet inkl. køn, alder og nationalitet  

 

Vi vil benytte de international mest anerkendte udregne- og estimeringsmetoder, og vi 

vil altid være transparente omkring hvordan vi har udviklet vores estimater og 

udregninger. Vi forventer at proportionen af estimeret data vil være under 10%. 

 

Vi måler fremskridt på Fondens bæredygtige investeringsformål ved at indhente data fra 

porteføljevirksomheder. Eftersom VÅR Ventures investerer i virksomheder som ikke er 

omfattet af rapporteringskrav, samler vi data direkte fra virksomhederne, gennem et 

spørgeskema udviklet af investeringsteamet i VÅR Ventures.  

 



 

Vi er klar over at datapunkter kan være komplicerede at finde og måle for 

porteføljevirksomhederne. Hvis VÅR Ventures ikke kan indhente data på centrale impact 

KPI’er, vil vi samarbejde med de pågældende porteføljevirksomheder og udvikle 

estimater, baseret på transparens og best practice principper.  

 

Etablerede metodologier og historisk data til at måle opnåelse af Fondens bæredygtige 

formål er ofte mangelfulde, da investeringsfokus er på virksomheder i et tidligt stadie. 

For at overkomme begrænsninger vedrørende metodologier, vil Fonden løbende arbejde 

på at forbedre og udvikle metodologier, og implementere nye og forbedrede standarder, 

metodologier og datakilder, efterhånden som de bliver tilgængelige.  

 

Vores rettidige omhu for impact, og vores faser for investering, har tre primære formål: 

1) At sikre at alle investeringer i porteføljen kan levere på Fondens bæredygtige 

investeringsformål 

2) At identificere bæredygtighedsrisici, og 

3) At identificere muligheder for at skabe positiv impact.  

 

Vi har udviklet en proces for rettidig omhu, bestående af tre faser, for at sikre at alle tre 

formål er opnået: 

1) Indledende screening 

2) Screening af overensstemmelse med mål 

3) Impact due diligence 

 

Vi har sikret at vi har relevante politikker og processer på plads for at undgå at Fondens 

investeringer gør væsentlig skade på nogen bæredygtige formål. Alle investeringer 

evalueres mod relevante kriterier for ikke at gøre væsentlig skade i taksonomi-

forordningen (når muligt) og i SFDR, og vi gennemgår alle vigtigste negative 

indvirkninger (PAI) i tabel 1 i Annex 1, samt udvalgte PAI i Tabel 2 og 3 regelmæssigt, 

ligesom de inkluderes i vores periodiske rapportering.  

 

Resultatet af vores proces for rettidig omhu benyttes til at udvikle en impact plan og til 

at sætte specifikke impact KPI’er med porteføljevirksomheder. Gennem ”VÅR Impact 

Print” sikrer vi at alle porteføljevirksomheder opnår viden om bæredygtighedsrelaterede 

krav og standarder og at de integrerer disse på et tidligt stadie, samt at de etablerer 

gode governance processer for deres arbejde med bæredygtighedsrisici og -muligheder. 

Vi tilbyder således træning og vejledningsmateriale til virksomhederne for at udvikle 

formaliserede bæredygtighedsprocedurer.  

 

I tilfælde hvor VÅR Ventures har betydelig indflydelse på strukturen af 

porteføljevirksomheden, vil vi udøve vores indflydelse på bestyrelsesniveau, så vi kan 

sikre at det er et gennemløbende fokus for porteføljevirksomheden at arbejde med at 

skabe positiv impact.  

 

Der er ikke udvalgt et indeks som reference benchmark.  

 

 


