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Norse Impact AB (publ): En avsiktsförklaring har undertecknats 
om förvärv och joint venture med ett medicinskt 
cannabisföretag, med licens för export till hela 
Schengenområdet. 
Norse Impact kan meddela att företaget har ingått ett Letter of Intent (LOI) med GL2 LLC (GL2) om 
förvärv av 51 procent i ett joint venture, samt en framtidsinriktad option på köp av samtliga aktier. 
 
Produktionen är baserad på den karibiska ön St Vincent och har goda möjligheter att snabbt skalas 
upp. Avsikten är att bygga en stor framtida producent och distributör av medicinsk cannabis. 

Prisvärd produktion med licensförsäljning 
Saint Vincent är en utmärkt plats för cannabisodling på grund av det idealiska klimatet, 
näringsrik jord, låga kostnader, stora utbyggnadsmöjligheter för de få som har tillstånd dessutom med 
en mycket gynnsam regelmiljö. 

-  Kombinationen av plats, arbetskraft och ackrediteringspositioner kan GL2  bli en av de mest 
konkurrenskraftiga cannabisproducenterna för export i världen, småskalig odling har redan 
startat, vilket gör att den första försäljningen kan ske inom några få månader, säger Thomas M 
Turner Jr, Managing Member av GL2. 

Företaget, GL2 bedriver för närvarande verksamhet på cirka 20 200 kvadratmeter (5 tunnland) i den 
södra delen av Saint Vincent och äger 1 av 4 godkända offentliga licenser. Sedan starten har GL2 
spenderat mycket tid och cirka 3 miljoner USD på att utveckla odlingsmarken, testa produktionen, 
erhålla licenser och förbereda företaget för storskalig produktion, vilket nu är på plats. 

Licensen som företaget innehar och partnerskapet med Norse Impact kommer att möjliggöra en 
expansion upp till 101 000 kvadratmeter (25 tunnland) under de närmaste åren. 

Medicinsk cannabis från den nuvarande ytan på 20 200 kvadratmeter (5 tunnland) beräknas säljas till 
ett mycket konservativt pris, vilket motsvarar en försäljning om 1,5 miljoner USD per månad under full 
produktion. 

St. Vincent är idealisk för att odla cannabis på grund av det konsekvent varma klimatet och den 
mycket näringsrika jorden, delvis på grund av den vulkaniska askan från närvaron av vulkanen La 
Soufriere på den norra delen av ön. Vid sidan av konkurrensfördelarna i den växande verksamheten 
har företaget säkrat en licens för export till hela Schengenområdet, vilket till exempel tillverkare i USA 
inte kan göra. 

GL2 LLC är ett amerikanskt företag som odlar medicinsk cannabis i Saint Vincent och på Grenadinerna 
i Karibien. Företaget verkar under en paraplylicens för odling av medicinsk cannabis, som kan 
exporteras till vilket land som helst som kan importera medicinsk cannabis. 
 
Finansiella villkor 
För 51 procent av GL2 LLC måste Norse Impact betala 1 500 000 USD, varav 1 000 000 USD betalas vid 
avtalets ingående och 500 000 USD ska betalas efter 6 månader. 

Dessutom kommer 2 500 000 USD i aktier att betalas vid transaktionens slut. 1 250 000 USD kommer 
att värderas under 14 dagars WVAP av Norse Impacts aktiekurs vid tillkännagivandet av LOI och 
resterande 1 250 000 USD i aktier kommer att värderas under 14 dagars WVAP av Norse Impacts 
aktiekurs vid transaktionens slutdatum. 
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Vidare kommer parterna att bidra med ett lika stort belopp om totalt 600 000 USD, som rörelsekapital 
i samriskföretaget. GL2 LLC har redan producerat mer än 200 kilo som är redo för försäljning, där 
intäkterna kommer att gå till det gemensamma bolaget. 
 
Om Norse Impact 
Sedan starten har Norse Impact varit ett framtidsinriktat företag med ensidigt fokus på att förbättra 
folkhälsan. 

-  Vi har hittills haft som mål att minska antalet rökare, genom att erbjuda rökare alternativa 
produkter och vi har varit tidigt ute. Medicinsk cannabis är en naturlig fortsättning på denna 
linje, eftersom det för ett stort antal människor är ett mycket bättre alternativ än de läkemedel 
som de traditionellt har ordinerats. Hela världen har sett vad som har hänt i länder som USA och 
Kanada de senaste åren, och vilken positiv effekt detta har för ett stort antal människor, säger 
Marius Arnesen, vd Norse Impact. 

 

Medicinsk cannabis och CBD används flitigt för bland annat smärtlindring av patienter, som lider av 
kroniska sjukdomar som reumatism, diabetes, epilepsi, Parkinson, Alzheimers, cancer och en rad 
neurologiska störningar. 

Global megatrend 
Globalt växer marknaden för CBD och medicinsk cannabis extremt snabbt. De senaste åren har en 
revolution skett med start i Kanada och USA, där allt fler länder först har legaliserat medicinsk 
cannabis och därefter legaliserat cannabis i sin helhet. Utvecklingen har gått vidare till EU, där de 
flesta länder redan har legaliserat medicinsk cannabis och flera länder har nu legaliserat cannabis i sin 
helhet. Samma utveckling ses nu även på Norse Impacts hemmamarknader. 
Exempelvis godkändes cannabisprodukten Sativex i Sverige redan 2011 och Sverige är det första 
landet i världen med en statlig produktion av medicinsk cannabisolja. I Sverige finns det idag flera 
tusen patienter som får cannabisolja på recept av sin läkare och man räknar med att denna siffra 
kommer att växa rejält under de kommande åren. Liknande är fallet i Norge och Storbritannien. 

Den totala marknaden för medicinsk cannabis förväntas stiga från 25 miljarder USD 2021 till USD 176 
miljarder år 2030, vilket motsvarar en CAGR om hela 23,9 procent. Den betydande tillväxten drivs 
bland annat av att de största globala aktörerna inom läkemedel och bioteknik investerar stort i 
sektorn. 

Stora synergier 
Medicinsk cannabis konsumeras på en rad olika sätt, bland annat som droppar du rör vid tungan, olja 
du applicerar på huden, inandning, rektalt och under tungan. Av dessa metoder är inhalering 
dominerande och vape anses ha den överlägset största tillväxtpotentialen under de kommande åren. 
Med sin produktserie om juice och snus har Norse Impact en perfekt utgångspunkt för att kunna 
utveckla egna produkter, som lätt blir skalbara – även till större och mer mogna marknader jämfört 
med de, där företaget idag har närvaro. 

Om GL2 
GL2 leds för närvarande av ett professionellt och mycket erfaret team inom storskalig produktion av 
medicinsk cannabis från USA och Kanada. 

- Vi har andra, betydligt större aktörer, som har besökt oss på Saint Vincent och som visat stort 
intresse för oss, då det vi äger är unikt. Men vi ser en mycket mer spännande möjlighet med 
Norse Impact, vi gillar Norse Impact och människorna i företaget bättre, vi vill växa tillsammans. 
Vi har redan börjat planera för distribution till potentiella köpare i Europa, Kanada, Sydamerika, 
Israel och Australien och det här nätverket kommer bara att öka, berättar Thomas M Turner. 
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- Vi var med på när allt började i Nordamerika och vi letade direkt möjligheter då 
produktionskostnaderna är höga och att export är förbjuden från USA. Redan 2016 började vi 
leta efter geografiska områden som kunde lösa problemen som fanns i Nordamerika Målet var 
att hitta ett optimalt område och redan 2018 landade vi på Saint Vincent., kommenterar 
avslutningsvis Turner. 
 

Norse Impact: Snabbast växande 
Norse Impact är Nordens snabbast växande koncern inom non-smoke segment, vilket utgörs av lagliga 
nikotinprodukter som ersättning för den mycket skadliga tobaksrökningen. Norse Impact är redan ett 
ledande företag inom harm reduction. 

- Vi har redan marknadsledande produkter vi förlitar oss på, men vi letar alltid efter 
kompletterande produkter, marknader och nya trender. Precis som vi startade vår verksamhet 
när Vape var i tidiga skede, ser vi nu stora möjligheter med medicinsk cannabis, som visar en 
enorm tillväxt i alla industriländer, kommenterar Marius Arnesen. 

 

- Vår vision och mission är att erbjuda r effektiva och mer hälsovänliga produkter än vad som 
traditionellt funnits, avslutar Arnesen. 

 

Bolagets löpande verksamhet finns främst i Sverige och Norge, men även i hela Storbritannien. 
Företaget är särskilt starkt positionerat inom områdena snus och elektroniska cigaretter, inklusive e-
juice, med elva exklusivitetsavtal. 

Norse Impact har nu tjugofem fysiska butiker och tolv egna nätbutiker som förser främst Norden men 
även Europa med produkter inom harm reduction.  

E-cigarett / Vape-marknaden, som fortfarande är i ett tidigt skede, hade en omsättning i Europa om 8,3 
miljarder USD under 2020, och förväntas öka med 11 procent 2021. Snus hade en global omsättning 
2020 om 2,6 miljarder dollar. Marknaden indikerar stark fortsatt tillväxt. Europa är den största 
marknaden och står för 40 % av den globala försäljningen. Sverige och Norge är de två största 
marknaderna i Europa. 

Bolaget har ett starkt tillväxtfokus, baserat på organisk tillväxt och solida strategiska förvärv, både i 
Norden och övriga Europa. Viktiga punkter här är starka synergier, marknadsandelar och sund 
finansiell verksamhet. 

Denna information är sådan som Norse Impact är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 
596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-06-06, kl. 19:19 CET 
 

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

Norse Impact AB, c/o Mcon AB, Södra Larmgatan 4, 411 16 Göteborg 

www.norseimpact.se 
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