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Norse Impact AB (publ): Norse Impact AB meddelar ändrade 
datum för finansiella rapporter under 2022 och februari 2023  
Norse Impact meddelar att styrelsen fattat beslut om att ändra datum för samtliga finansiella 
rapporter och för årsstämman under närmaste tolvmånadersperioden. Anledningen är att Bolaget 
genomfört ett flertal förvärv under hösten 2021 och i januari 2022 och styrelsen konstaterar att 
organisationen behöver ha mer tid att sammanställa den ekonomiska och finansiella redovisningen 
från de olika dotterbolagen. Förhoppningen är att redovisningen ska kunna genomföras på ett mer 
tidseffektivt sätt redan under 2023. Bokslutskommunikén för 2021 senareläggs till den 28 februari 
2022. 

Samtliga rapportdatum under 2022 och februari 2023 
Bokslutskommuniké 2021                              den 28 februari 2022 
Delårsrapport januari – mars 2022 den 31 maj 2022   
Delårsrapport januari – juni 2022 den 30 augusti 2022 
Delårsrapport januari – september 2022 den 29 november 2022 
Bokslutskommuniké 2022  den 28 februari 2023 

Årsstämma hålls den 14 juni 2022 i Göteborg. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på 
Bolagets hemsida www.norseimpact.se senast tre veckor före stämman och kan då även rekvireras 
från Bolaget per e-post info@norseimpact.se.  

 
Snabbast växande  
Norse Impact är Nordens snabbast växande koncern inom non - smoke segmentet. Detta segment 
utgörs av lagliga nikotinprodukter som ersättning för den mycket skadliga röktobaken. Bolagets 
löpande verksamhet finns främst i Norge, men även i hela Norden och Storbritannien. Företaget är 
särskilt starkt positionerat inom områdena snus och elektroniska cigaretter, inklusive e - juice, med 
elva exklusivitetsavtal med väletablerade rökfria produkter. Norse Impact har nu tjugofyra fysiska 
butiker, fjorton egna nätbutiker (nordamp.no, maxsnus.no, dampmannen.no, friskedrag.no, 
dampmonopolet.no, norsevape.co.uk, norseeliquid.com och elektroniske-sigaretter.no, cigge.se, 
cigge.com, fi.cigge.com, elekcig.com, elekcig.se, elekcig.dk, cigge.no och nettdamp.no) 

E-cigarett / Vape -marknaden, som fortfarande är i ett tidigt skede, hade en omsättning i Europa på 8,3 
miljarder USD 2020, och förväntas öka med 11% i 2021. Snus hade en global omsättning i 2020 på 2,6 
miljarder dollar. Marknaden indikerar stark fortsatt tillväxt. Europa är den största marknaden och står 
för 40% av den globala omsättningen. Sverige och Norge är dom två största marknaderna i Europa. 
Bolaget har ett starkt tillväxtfokus, baserat på organisk tillväxt och solida strategiska förvärv, både i 
Norden och resten av Europa. Viktiga poäng här är starka synergier, marknadsandelsförvärv och sund 
finansiell verksamhet.  

 
För ytterligare information kontakta  

Marius Arnesen, VD. Telefon: +47 938 00 894, e-post: ma@norseimpact.se 
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