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Göteborg den 21 november 2022 

Norse Impact AB (publ): Har ingått ett exklusivt avtal 

med amerikanska Charlie's Chalk Dust. 
 

Norse Impact meddelar att man har ingått ett exklusivt distributionsavtal med den 
väletablerade och välrenommerade amerikanska vape- tillverkaren Charlie's Chalk 
Dust (Charlie's). Avtalet innebär att Norse Impact blir exklusiv distributör av Charlie's 
totala nuvarande och framtida sortiment i Sverige och Norge. 
 

Ryan Stump, medgrundare och Chief Operating Officer för Charlie's Chalk Dust, 
kommenterar avtalet: 

- Att samarbeta med ett företag som Norse Impact är ett enkelt beslut för 
Charlie's. Verksamheten och teamet som Marius har satt ihop är byggt för 
framgång. Norse Impact har ett så stort nätverk av kunder som litar på att de 
levererar produkter och varumärken av högsta kvalitet, vilket är precis vad 
Charlie's letar efter i ett partnerskap. Vi är mycket glada över möjligheten att 
öka vår närvaro på den skandinaviska marknaden. Detta partnerskap 
representerar extraordinärt värde för Charlie's varumärken, aktieägare och 
kunder. 

 

Marius Arnesen, VD för Norse Impact, kommenterar avtalet: 

- Vi är mycket glada över att få med Charlie's Chalk Dust i Norse Impacts 
distributionsportfölj för den norska och svenska marknaden. Detta bekräftar att 
Norse Impacts professionella affärsmodell visar på stora tillväxtmöjligheter och 
gör oss därmed till den föredragna partnern för de stora, etablerade 
internationella aktörerna. 

 
Det exklusiva avtalet med Charlie's Chalk Dust befäster ytterligare Norse Impacts 
position som ett av Skandinaviens ledande företag inom rökfritt segment. Medräknat 
detta avtal har nu Bolaget 15 exklusiva avtal för den skandinaviska marknaden. 

 
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 
röktobaken. Bolagets löpande verksamhet finns i första hand i hela Norden, men även 
i Storbritannien. Företaget är särskilt starkt positionerat inom områdena elektroniska 



 
Pressmeddelande 21 november 2022 

Norse Impact AB (publ) 
Organisationsnummer 556890-8486 

 

cigaretter (Vape) och snus, med femton 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 
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