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Norse Impact AB (publ): Norse Impact AB meddelar att Bolaget 
genomför riktad emission som dellikvid efter förvärv av 
DMG1001 Larvik AS 
Den 1 december 2021 meddelade Norse Impact AB (tidigare SealWacs AB) att en 
överenskommelse hade träffats om förvärv av den norska vape-aktören DMG1001 Larvik AS. 
Nu kan Bolaget meddela att styrelsen med stöd av bemyndigande från ordinarie 
Bolagsstämma fattat beslut om att genomföra en riktad nyemission för betalning av del av 
förvärvet. 

Bolaget har förvärvat samtliga aktier i det norska bolaget DMG1001 Larvik AS för en 
köpeskilling om totalt 2 490 218 SEK. Kontant betalning har skett vid tillträdet 2021- 12-01 
med 2 188 988 SEK samt en kvarvarande skuld mot revers om 301 230 SEK.  
 
Styrelsen har, med stöd av bemyndigande från årsstämman 3 juni 2021, fattat beslut om 
nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till förmån för aktieägaren i 
DMG1001 Larvik AS. Emissionen avser som högst 493 820 aktier. Teckningsberättigad är 
Billypost AS, enda aktieägaren i DMG1001 Larvik AS.  
 
Vid full teckning ökar aktiekapitalet med högst 27 160,10 kronor till högst 11 786 
692,225kronor. Antalet aktier ökar med högst 493 820 till 214 303 495 aktier. Teckning av 
aktier ska ske på teckningslista senast den 15 februari 2022 och betalning skall ske i samband 
med teckning. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden. Teckningskursen uppgår till 
0,61 kronor per aktie. Den del av teckningskursen som överstiger kvotvärdet ska föras till den 
fria överkursfonden. 
 
För Norse Impact var detta förvärv strategiskt viktigt med hänsyn till det geografiska läget för 
DMG 1001 Larvik AS fysiska butiker i Larvik och Porsgrunn, som ligger i Vestfolds respektive 
Telemarks län. Detta är en folkrik region, där Norse Impact tidigare har haft begränsad fysisk 
närvaro. 

 
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 
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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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