
 

           
 

  ”The Nordics go SOCAP14 U.S. tour…” 
 

Info blogg: http://nordicgosocap14.tumblr.com  
Anmälan o frågor: http://nordicgosocap14.tumblr.com/ask   
Intresse email: ola.bergstrand@handels.gu.se   
 

Huvudarrangörer: 
Reinvenure Capital, (SoCap) 
Stakeholders Capital (California Economic Summit) 
CleanTech Region 
 
Vad handlar det om:  
Under första veckan i september arrangeras en resa till San Francisco 
där hållbarhet, innovationer, stadsutveckling mm står i fokus. Två 
kärnområden finns på programmet: 1) SoCap konferensen, världens 
största event för investeringar i den ”nya ekonomin, the impact economy” 
där hållbarhet och kreativitet är gemensamma nämnare på de företag 
och investeringar som växer fram. Därtill finns det ett stort fokus på hur 
lokala innovationer samt nya finansiella verktyg utvecklas. T.ex. genom 
Social Impact Bonds och Crowd sourcing lösningar. Vidare visas många 
av de främsta internationella incubator och accelerator programmen upp 
som fokuserar på start-ups med en hållbarhets profil.  



Kärnområde två handlar primärt om Smarta hållbara lösningar för lokal 
och regional utveckling där fokus kommer ligga på aktörer som utvecklar 
San Francisco, Silicon Valley, och Kalifornien som helhet. Exempel från 
Stanford, Bay Area, samt San Francisco kommer visas upp. Fyra av de 
planerade studie objekten är, California Economic Summit, Cool city 
challenge, Stanfords H-Start Projekt samt Bay area Impact Investing 
Initiative. 

Varför ska man delta: 
SoCap konferensen och arenan kring Stanford/SFO är en av de mest 
dynamiska arenorna, där kreativitet och hållbarhet förenas. Där nya 
innovationer, såväl finansiella, som sociala och traditionella utvecklas 
snabbast. Se sista sidan för tema områden.  
Genom att delta i studieresan får man med hjälp av organisatörernas 
kunskaper och nätverk en god insikt kring hur man förenar hållbarhet och 
innovationer. Det finns många goda möjligheter att positionera sig på 
SoCap arenan som entreprenör, nätverk och organisation.  

Hur kan man delta: 
Vi jobbar på ett antal möjligheter att delta. En del alternativ (1-3) är 
förenade med en sponsor möjlighet medan alternativ 4 och 5 kan man 
delta på utan finansiering.  

1) Partners. (2 nivåer) 
2) Nordic Innovation Zone (lounge på SoCap för Nordiska aktörer) 
3) Nordic Evening Network mingel (Investerare och entreprenörer mfl) 
4) Nätverkpartners 
5) Enbart följa med 
• Boende, flyg mm ansvaras för själva under resan.  

Vilka kommer delta: 
Ett brett program med olika intressenter förväntas delta. Så långt har 
exempelvis Lunds Universitet, Luleå stad, Partnership for Change i 
Norge, Innovation Forum Norge, Mötesplatsen för Socialt 
Entreprenörskap m fl. har visat ett tydligt intresse att delta på resan.  
 
ANMÄLAN, FRÅGOR OCH INFORMATION  
http://nordicgosocap14.tumblr.com/ask  
ola.bergstrand@handels.gu.se  073-951 67 58  
lars.ling@cleantechregion.com  072-740 66 06  
 
Välkommen 



Tema områden: 

Examples of content topics we’re already working on for SOCAP14: 

Impact Investing 
Our bread and butter! Hear the latest developments, from approaches to direct 
private investments to products for institutional and retail investors. 

Meaning 
Whether the inspiration for a social enterprise or investment approach, or the 
reason for a life shift to the good economy, meaning will be called out in 
sessions across all themes. After all, we are at the intersection of money and 
meaning. 

Food Systems 
Healthy food, sustainably grown, efficiently distributed, to everyone – let’s 
make that happen. 

Collaborative Economy 
We all have more if we share! In the new collaborative economy, who is 
sharing, who is investing, what are the rules, and how does this change the 
game? 

Health 
Creating the market that values health requires smart, systems-level 
approaches to deliver services and align financial incentives around wellness, 
rather than illness. 

Financial Inclusion 
Social capital markets can intentionally design financial systems to raise 
communities up, increase possibilities and build assets. 

Place-Based Innovation 
In conversations about scale and replication, let’s not forget that some of the 
highest impact solutions are specific to a place, where innovation springs from 
unique assets and community connections. 

Real Assets 
Approaches to investment in real assets, such as water, land, and buildings, 
will cross topic areas. 

Resilience & Resilient Cities 
This is a focus that we anticipate will span multiple content areas. 

Cleantech For People 
Beyond sustainability or efficiency, innovations in cleantech are having real 
impact on disadvantaged communities. 


