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Norse Impact AB (publ): Ingår Master Distributions avtal 

med ACME Vape Ltd 
 

Norse Impact kan nu meddela att Bolaget har ingått ett huvuddistributionsavtal med 
ACME Vape Ltd, som är en av Storbritanniens ledande tillverkare och leverantörer av 
engångsvape och e-juice. 

Avtalet ger Norse Impact distributionsrättigheter i Norge och Sverige för ACME:s 
produkter, som inkluderar internationella toppsäljare som IVG Bar och IVG Crystal 
Bar. Avtalet omfattar även alla framtida uppgraderingar av deras produkter, och 
"första option" till nya produkter som även inkluderar företagets öppna och slutna 
pod- system som anses vara en naturlig efterföljare till dagens engångsvape. 
 
IVG Bar engångsvape drivs av ett 550 mA batteri som tillåter upp till 600 bloss, av 
deras 10 unika smakprofiler, vilka dras genom ett hybridluftflöde. Det här ger optimal 
nikotintillförsel och en konsekvent smak med varje puff. IVG Bar är den perfekta 
lösningen och har hjälpt miljontals kunder världen över att sluta röka. 
 
Avtalet som innebär att Norse Impact blir IVG:s huvuddistributör, har ingåtts för att nå 
maximal IMPACT på den svenska och norska marknaden. Vi är mycket nöjda med att 
vi äntligen har fått ett avtal på plats med Norse Impact, och ser fram emot ett 
långsiktigt och gott samarbete, säger Faisal Valli, försäljningsdirektör i ACME Vape 
Ltd. 
 

Marius Arnesen, VD för Norse Impact, kommenterar avtalet: 

- Det här avtalet bidrar till att stärka Norse Impacts position som ett av 
Skandinaviens ledande företag inom rökfritt segment. En huvuddistributionsrätt 
för en väletablerad internationell premiumprodukt, som även har betydande 
försäljningsvolym på en av världens mest mogna marknader som 
Storbritannien, är av stor betydelse för vårt företag. Avtalet kommer att bidra 
till att ge Norse Impact en ännu starkare position mot den skandinaviska 
detaljhandelsmarknaden. 

 
 
Norse Impact i korta drag 
Norse Impact är Nordens snabbast växande koncern inom rökfritt segment. Detta 
segment består av lagliga nikotinprodukter som ersättning för den mycket skadliga 
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röktobaken. Bolagets löpande verksamhet finns i första hand i hela Norden, men även 
i Storbritannien. Företaget är särskilt starkt positionerat inom områdena elektroniska 
cigaretter (Vape) och snus, med tretton exklusiva avtal med väletablerade rökfria 
produkter. Norse Impact har nu tjugosex fysiska butiker och tolv egna nätbutiker. 
 
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. 
 
För ytterligare information kontakta  
Marius Arnesen, VD. Telefon: +47 938 00 894, e-post: ma@norseimpact.se 
 

Norse Impact AB, c/o Moodeko Consulting, Att. Tina Hjemli, Vattugatan 3, 78433 Borlänge 
www.norseimpact.se 
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