En enkel metod för övervakning av svetsfogar vid tillverkning av plastpåsar på rulle

•

SealWacs Sensor, kontrollerar svetsen vid ytterkanterna direkt i
produktionslinjen. Larmar omedelbart när dålig svetsning upptäcks

•

Utredningsarbete, hantering, återvinning och reklamationer minimeras

•

90 procent av de dåliga svetsarna fångas upp, vilket räcker för att
motivera investeringar i SealWacs Sensor

•

Produkten är patentskyddad och CE-märkt

•

Sensorn testas av en ledande svensk plasttillverkare

•

Baserat på dessa testresultat kommer företaget att överväga vägen
framåt för tekniken och patenten relaterade till denna verksamhet

Norse Impact AB
Norse Impact AB er notert på Spotlight Market
Norse Impact är Nordens snabbast växande företag inom det
mycket fragmenterade rökfria segmentet, med fokus på
elektroniska cigaretter och snus.
Ticker:

Norse

Antall fysiska butiker:

23 (5)

Antall nätbutiker:

16 (8)

Koncernens oms p / Q3-2021:

160 millioner SEK

Egen e - juice:

Norse Premium E-juice

Eget snus:

Norse Snus

Eksklusivitetsavtal:

11

* Butikerna inom parentes tillhör Eurobrands distribution AB/AS

Ledelse og styre Norse Impact AB
Marius Arnesen

Claes Fredrik Holmberg
(Styrelsordförande)
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Civilekonom med 12 års erfarenhet av ekonomi,
kostnadskontroll, kontrakt, projektledning,
rapportering och marknadsanalys.
Kontrakts- och kostnadskontrollant för
Primepoint Services Ltd i Singapore 2012-2015
CFO för Oslo Damputstyr AS aug 2017 till dec
2018
VD för Oslo Damputstyr AS från januari 2019
VD Norse Impact AB från okt 2021

Roller:
• VD Norse Impact AB
• VD Norse Vape AS
• VD Norse Snus AS
• Styrelseledamot Norse Vape AS och
Norse Snus AS

•

Civilingenjör i teknisk fysik och teknologie
doktor i teoretisk fysik.
Claes har i mer än 30 år arbetat som
entreprenör och drivit innovationsföretag
som tagit sig från tidig fas till en
internationell marknad.
Claes är styrelseordförande i Norse Impact
AB, PExA AB och Emotra AB, samtliga
bolag noterade på Spotlight Stockmarket.
Han är styrelseledamot i GOKAP Holding
AB, GOKAP Invest AB och Torpa Industrier
AB.
Claes har tidigare bland annat varit VD i
Emotra AB, i Biolight AB (2003-2011) och i
MediTeam AB/Biolin AB (1996-2003), samt
Forsknings- och utvecklingschef och vice
VD i Nobel Biocare AB (1986-1995).

Espen Andersen (Styrelseledamot)
•
•
•
•
•
•
•

Arve Egil Håbjørg (Styrelseledamot)
•
•
•

Erik Elnes (Styrelseledamot)

•

•
•

•

•

Utexaminerad i företagsekonomi från BI
Sedan 2010 arbetat som privat
investerare/rådgivare.
Har mer än 20 års erfarenhet som aktie/obligationsmäklare i olika norska
mäklarhus..

Institutionen för företagsekonomi
(företagsadministration och
fastighetsstudier)
Westerdals Oslo-lagen
(studier i informationsteknologi)
Anställd och ägare i Byggforvaltning AS.
Grundare, ägare och styrelseledamot i
Skiguard AS.
Styrelseledamot MaxSnus.no AS + 11 andra
välrenommerade styrelseuppdrag

•

Utexaminerad från Norges Handelshøyskole
Började som revisor i Arthur Andersen och gick
sedan till Telenor som controller
Har internationell erfarenhet av bland annat
utlandsuppdrag i Asien och Afrika
Stark inom digitalisering, bidrog till att göra
Computas och Shortcut marknadsledande i
Norge och Norden
Har styrelseuppdrag i olika små och medelstora
företag
Jobbar som CFO i Unacast

Struktur och varumärken
DMG1001
Larvik AS

Digitala plattformar

Fysisk försäljning

Egna varumärken

Ambitionerna är höga
och tidpunkten är rätt
• Norse Impact är ett tillväxtföretag, med en tydlig ambition att bli
den dominerande aktören inom det rökfria segmentet,

• I Västvärlden är målsättningen att bli cigarettfri.

• Antalet användare av nikotinprodukter ökar

• Marknaden är enorm, England är nästa stopp

Strategi & Key events
Strategi:
• Organisk tillväxt med en sund ekonomi
• Förvärv
• Ökning av antalet försäljningskanaler och distributionsnät

Key Events – Post re-notering
Oktober 2021:

Godkänd omnotering på Spotlight

November 2021:

Uppköp av Dampmonopolet (Norge

November 2021:

Uppköp av Norsevape Ltd (UK

December 2021:

Uppköp av DMG 1001 Larvik AS (Norge)

December 2021:

LOI - uppköp av Eurobrands

December 2021:

Exklusivavtal och OEM med Riot Squad E-Liquid (trevägs)

December 2021:

Exklusivavtal med Flavour Warehouse Ltd (tvåvägs)

December 2021

Namnbyte från Sealwacs AB till Norse Impact AB

Global megatrend
• Alla industriländer vill bli cigarettfria inom några år. Flera har
till och med bestämt ett datum för när detta ska ske.
• Att sluta röka är extremt krävande, med enorma återfall.
Nikotinersättning som vape och snus är mycket bra alternativ.
• Det uppskattas att 1,1 miljarder människor röker globalt idag.
• Den totala omsättningen av tobaksprodukter i Europa år 2021
uppskattas till 106 miljarder euro. Om man ser på den globala
marknaden som helhet kommer tobaksprodukter att säljas för
uppskattningsvis 775 miljarder dollar 2021. Denna omsättning
förväntas öka under de kommande åren.
• Vape och snus tar upp mer och mer av denna omsättning

* Tobacco Market Report/ResearchDive

Satsning UK
• Storbritannien är världens näst största marknad för vape 15,6 miljarder SEK i år 2020
• De brittiska hälsomyndigheterna (British Health) har
beslutat att vape är deras föredragna hjälpmedel mot
målet att uppnå ett rökfritt samhälle fram till 2030.
• Enkel reglering av vape - inklusive recept, noll avgift och
statlig marknadsföring.
• Storbritannien har cirka 2 800 vapebutiker och 3,5 miljoner
aktiva e-cigarettanvändare - starkt stigande tillväxt

• Snus på väg in?

UK

UK – Detta starter nu
• 1 fysisk butik, en onlinebutik (www.norsevape.co.uk), 1 b2bavdelning - öppnar februari 2022
• Produktionsavtal (OEM) med Riot Squad E-Liquid Ltd
• NORSE kommer att lanseras i 300 butiker i England under Q1
- 2022 som en del av OEM-avtalet. Ytterligare 1 800 butiker
under sista halvåret 2022.
• Ingick ett tvåvägsavtal med Flavour Warehouse Ltd.
Tillverkare av Vampire Vape som är Storbritanniens största evätskeproducent.

Utveckling av egna produkter
• NORSE e - juice är redan företagets storsäljare och försäljningen ökar.
• 14 % lägre produktionskostnad 2022 jämfört med 2021 på Norse E-Juice
• Ytterligare 6 nya smaker är under FoU

• Lansering av 3 NORSE Snus-smaker för den norska marknaden Q1 - 2022.
• Världsledare inom snusutveckling Ørjan Sve är nu en del av Norse Snusteamet.

11 Exklusivavtal för Norse Impact

Viktiga egenskaper:
Samtliga produkter är solida och produceras av väletablerade tillverkare.
Alla fabriker är ISO-certifierade och uppfyller marknadens strängaste
krav.
Premium produkter.
Fördelar:
Förmånliga inköpspriser.
B2B tillväxt.
Korsförsäljning - Enklare inträde för NORSE-produkter på nya marknader.

FOKUSOMRÅDEN 2022
• Stärka och vidareutveckla vår position på marknaden
• Dessutom stark organisk tillväxt
• Strategiska förvärv
• Etablera NORSE E-juice-produkter på den svenska och brittiska
marknaden
• Lansering av NORSE Snus i Norge och Sverige (potentiellt England)
• Utveckla franchisemodell för butiker på nya marknader
• Optimering av verksamheten och synergieffekter av genomförda
förvärv.

