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Innehållsförteckning

Norse Impact utvecklar och säljer produkter inom ”non-smoke” segmentet 
även kallat Harm reduction, vilket är lagliga nikotinalterntiv till tobakscigaret-
ter. Försäljningen sker främst genom egna online och off-line butiker via våra 
retail varumärken som cigge store™, MAXSNUS™ och NorDamp™. Försälj-
ningen sker även via återförsäljare.
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VD:N
OM
2021
VD Marius Arnesen, om 2021
2021 kan summeras med att vi gick från att vara SealWacs 
till att bli Norse Impact AB. Det hela startades med att det 
genomfördes ett omvänt förvärv av MaxSnus.no AS. Sedan 
påbörjades förändringsarbetet för hela bolagets verksam-
het. Detta har tagit tid och energi som tyvärr kortsiktigt 
kostar mer än det givit, men vi är säkra på att det på längre 
sikt kommer ge betydligt mer än det kostat och att värdet 
för er aktieägare kommer att växa. 

Nu är vi Norse Impact och vi jobbar med produkter som 
är bättre alternativ än tobakscigaretter och det har tagit tid 
men när vi nu stänger 2021 är vi ett renodlat bolag där hela 
organisationen jobbar mot vår vision.

Norse Impact AB, är idag den ledande leverantören av 
Vape produkter i Sverige och Norge, vårt mål är att bli Eu-
ropas största ”Harm reduction company”. Vi investerar för 
att utveckla och etablera plattformar för framtida tillväxt, 
samtidigt som vi strävar efter att leverera en hög avkastning 
till våra aktieägare, detta gör vi genom att ha hög marginal, 
kapa distributionsled och ha en generellt effektiv organisa-
tion och distribution.

De produkter vi saluför ger inte bara ett värde till ak-
tieägaren utan har till exempel även gjort det möjligt för 
en hel generation vuxna att praktiskt taget sluta med cig-
aretter. I Norge och Sverige har andelen män och kvinnor 
som röker minskat dramatiskt under det senaste decenniet. 
Många har övergått till e-cigaretter, snus och på senare tid 
även nikotinportioner. Idag röker långt under 10 procent av 
den vuxna befolkningen i Sverige och Norge dagligen cig-
aretter, vilket är bland den lägsta rökprevalensen i världen. 

Norse Impact AB har idag en mycket bred geografisk 
täckning såväl digitalt som fysiskt, framför allt i Norge där 
bolaget har 19 butiker från Alta i norr till Egersund i söder.

Som tidigare nämnts presenterades det i bolagets Q1 rap-
port, ett omvänt förvärv med MaxSnus.no AS hade gjorts 
vilket var startskottet till det nya bolagets verksamhet i 
kvartal 2 förvärvas även We Care AS, som en del genom att 
starkare etablera bolaget inom kategorin harm reduction. 

Den enskilt största händelsen under fjärde kvartalet 2021 
var att vi kunde presentera en avsiktsförklaring i slutet av 
december där vi var överens om att köpa ett av Sveriges 
största bolag inom segmentet elektroniska cigaretter, Eu-
robrands. 
Alla dessa 3 förvärv har gemensamt att betalningen skett 
i största del med aktier. Vilket betyder att tidigare ägare 
vill vara med på med på resan mot visionen. Att bli en av 
Europas ledande aktör inom alternativ till rökning. Tillsam-
mans säljer vi produkter för över 200 miljoner och har över 
250,000 kunder som via våra butiker on & off-line handlar 
av oss.
Detta är vår första Årsredovisning under namnet Norse 
Impact AB och vi ser det också som ett startskott för den 
nya och förändrade verksamheten. Vi fokuserar nu på att 
fortsätta att bygga och förvalta vår verksamhet. Vi ska även 
fortsätta tydliggöra för marknaden vilket bolag vi nu är och 
vart vi är på väg. 
Under det senaste året har det skett stora förändringar inom 
Norse Impact. Bolaget är nu, genom dotterbolag i Norge, 
Sverige och Storbritannien den snabbast växande aktören 
inom ”non smoke” -segmentet i Norden. Vi har stora ambi-
tioner framöver och siktar på att bli en av Europas ledande 
aktörer inom detta område. 
Hösten och även hela året har präglats av engångskostnad-
er i samband med förvärv och framför allt större kostnader 
som avser det omvända förvärvet i början av året. Bolaget 
har bedrivit ett fokuserat arbete som syftar till att optimera 
de olika verksamheterna. Effekterna från detta arbete kom-
mer att synas alltmer under 2022.

Göteborg i juni 2022
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Vision
Vi skapar aktieägarvärde genom att utveckla och distribuera 
produkter för vuxna konsumenter som söker säkrare och bät-
tre alternativ till cigaretter. Fokus ligger på att bidra till en ge-
nerellt bättre folkhälsa genom att tillhandahålla substitut och 
njutningsprodukter som innehåller Nikotin och som är helt 
nikotinfria, vi kallar detta harm reduction. 
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Bolagets verksamhet 
Från SealWacs till Norse Impact
Efter omfattande förseningar i utvecklingen och utvärderingen av SealWacs Sensor fattades beslut om att genomföra ett 
omvänt förvärv av norska bolaget MaxSnus.no AS. Transaktionen, som godkändes av årsstämman den 3 juni 2021 innebar 
att Norse Snus (tidigare MaxSnus.no AS) ägare kom att kontrollera 91,55 procent av det sammanslagna bolaget medan 
SealWacs tidigare ägare erhöll 8,45 procent. SealWacs (nu Norse Impact) förblev moderbolag i verksamheten, detta var 
ett första steg av en förändring av företaget mot att bli ett detaljhandels-bolag med fokus på alternativ till cigarrettrökning. 

Nästa steg i Bolagets förändring var att förvärva det norska e-cigarettföretaget Norse Vape AS (tidigare We Care AS). Gen-
om transaktionen erhöll Norse Vapes aktieägare en lika stor andel i Norse Impact som de tidigare aktieägarna i Norse Snus.  
Bolaget blev nu ett än starkare så kallat ”Non smoke”- bolag. Bolagets affärsidé hade utvecklats mot vad som i den globala 
marknaden kallas ”harm reduction”. 

Stegvis har den nya organisationen satts på plats och en ny och tydlig affärsidé har skapats.  Genom att vara i en noterad miljö 
skall bolagets organiska tillväxt underlättas och möjligheterna att växa genom förvärv ökar avsevärt.  

Idag har Bolaget bytt namn till Norse Impact AB och är ett ledande företag inom Non smoke- segmentet. Detta marknadsseg-
ment utgörs av lagliga nikotinprodukter som ersättning för den mycket skadliga tobaksrökningen. Bolagets löpande verksam-
het finns i främst i Sverige och Norge, men även i Danmark och Storbritannien. Företaget är särskilt starkt positionerat 
inom affärsområdena elektroniska cigaretter (vape) men även inom snus och nikotinportioner. Försäljningen sker genom en 
etablerad omnikanalsplattform som inkluderar såväl internationell e-handel som fysisk handel. Bolaget erbjuder den vuxna 
nikotinförbrukaren ett brett och genomtänkt sortiment som är mindre skadligt än tobakscigaretter. 

Varumärken
Norse Impact har framför allt varumärken inom detaljhandeln där de största varumärkena är Nordamp™, cigge store™ och 
Maxsnus™. Bolaget tillverkar även egna produkter under egna varumärken där NORSE™ är mest tongivande.
Affärsverksamheten, produktutvecklingen och produktionen drivs samtliga med samma ambition, hög kundnöjdhet och bra 
kvalitet. Bolaget erbjuder produkter och butiker som är utvecklade med kunden i fokus. I en nischad bransch där frågorna är 
många är det av största vikt att just butiker och varumärken levererar vad de lovar.

Modern teknik genom alla led
E- cigaretter även kallat vape är det moderna sättet att ”röka” helt utan tobak. Bolagets dotterbolag och dess anställda har 
hittills hjälpt tusentals vuxna att hitta bättre alternativ till tobaksrökning och visionen är att fortsätta hjälpa allt fler männ-
iskor att komma ifrån tobaksrökningen. ”Tobacco has no place in a time of technologi” var en slogan som användes flitigt 
när e-cigaretter först introducerades på marknaden och det håller än idag. Vi levererar de modernaste produkterna och vi 
gör det genom modern teknik i alla led. Genom en databaserad och kundfokuserad organisation optimeras samtliga flöden i 
verksamheten.
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Affärsstrategi 
För att nå vår vision så jobbar vi strategiskt för att öka antalet kunder i våra olika 
säljkanaler, utveckla och distribuera produkter som är mest innovativa samt håller 
högsta standard i segmentet. På så vis säkrar vi att stegvis ta kliv mot våra mål och 
visioner.

• I Sverige drivs verksamheten av Eurobrands Distribution AB, där sker försäl-
jning både till konsumenter och återförsäljare. 

• Försäljningen till konsumenter sker via moderna e-handelsplattformar och via 
våra fysiska egenägda butiker.

• I Norge drivs försäljningen via två bolag Norse Vape och Norse Snus. 

• Norse Snus är via maxsnus.no en renodlad e-handel för snus och säljer endast 
lokalt i Norge.

• Norse Vape har sin majoritet av försäljningen genom fysiska egenägda butiker, 
men även genom ett antal butiker online.

• I England sker försäljningen via Norse Vape Ltd, där i dagsläget endast sker 
konsumentförsäljning via butiker.

• Generellt för alla geografiska områden är att det fokuseras mycket på att bygga 
en starkare och attraktivare distribution till återförsäljare i alla storlekar. 
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STYRELSE
Claes Holmberg – styrelseordförande sedan 2012
Claes Holmberg, född 1954, är utbildad civilingenjör inom teknisk fysik och te-
knologie doktor i teoretisk fysik. Holmberg är styrelseordförande (tidigare VD) 
i Emotra AB och har erfarenhet som vVD i Nobel Pharma AB/Nobel Biocare 
AB och VD i MediTeam AB/Biolin AB och Biolight AB. Holmberg har även varit 
styrelseordförande och styrelseledamot i en rad medicintekniska företag och i 
nationella tvärvetenskapliga forsknings¬program. Holmberg har varit involverad i 
PExAs verksamhetsutveckling sedan 2012, två år före bolagiseringen. 

Innehav i Norse Impact: 
Claes Holmberg äger privat och via bolag 664 520 aktier i Norse Impact.

Erik Elnes – styrelseledamot sedan 2021
Erik Elnes, född 1963, Företagsekonom från BI Norwegian Business School, är 
bosatt i Bærum utanför Oslo. Han har mer än 20 års erfarenhet som aktie-/ob-
ligationsmäklare i ett antal norska mäklarhus. Sedan 2010 har han arbetat som 
privat investerare/rådgivare.

Innehav i Norse Impact: 
Erik Elnes äger privat och via bolag 15 275 993 aktier i Norse Impact.

Espen Andersen – styrelseledamot sedan 2021
Espen Andersen, född 1966, Företagsekonom från BI Norwegian Business 
School, har deltagit i flera företag, både som grundare och investerare. Bland an-
nat var Espen med och etablerade och utvecklade företaget Skiguard AS (en le-
dande tillverkare av takboxar på den norska marknaden). Han sitter för närvarande 
i flera styrelser i ett flertal olika branscher.

Innehav i Norse Impact: 
Espen Andersen äger privat och via bolag 14 366 669aktier i Norse Impact.

Arve Egil Håbjørg – styrelseledamot sedan 2021
Arve Egil Håbjørg, född 1969, Civilekonom från Norges Handelshögskola i Ber-
gen. Arve är en affärsinriktad CFO med internationell erfarenhet inom IT och 
telekom. 

Innehav i Norse Impact: 
Arve Egil Håbjørg, äger privat och via bolag 2 400 000 aktier i Norse Impact.
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LEDANDE 
BEFATTNINGSHAVARE
Marius Arnesen, verkställande direktör i Norse Impact AB, Norse Vape AS, och 
Norse Snus AS
Marius Arnesen, född 1981, Civilekonom från Bond University, Australien, samt 
Carson Newman, USA. Över 12 års erfarenhet av ekonomi, kostnadskontroll, 
kontrakt, projektledning, rapportering och marknadsanalys.

Innehav i Norse Impact: 
Marius Arnesen, äger privat och via bolag 14 255 559 aktier i Norse Impact.

Roy Jonebrant, CFO i Norse Impact. 
Roy Jonebrant, född 1956 utbildad ekonom, har mångårig erfarenhet som CFO i 
ett antal svenska utvecklingsföretag såsom bla MediTeam AB, Biolin AB, Biolight 
AB och som vice VD/CFO i Saxlund Group AB, (f.d. Pilum AB (publ)). Han ar-
betar numera som ekonomi- och finanskonsult i egen verksamhet på uppdrag av 
ett antal noterade och onoterade bolag. Jonebrant har även stor erfarenhet från 
olika styrelseuppdrag i noterade och onoterade bolag

Innehav i Norse Impact: 
Roy Jonebrant, äger privat och via bolag 95 300 aktier i Norse Impact.

REVISOR

Thomas Belfrage
Auktoriserad revisor vid RSM Revison KB

REVISORSSUPPLEANT

Kristofer Håkansson
Auktoriserad revisor vid RSM Revison KB

Båda valdes vid årsstämman 2021

8NORSE IMPACT - ÅRSREDOVISNING 2021

https://sign.visma.net/sv/document-check/94d9847a-56cc-479d-85e1-286e3ffc3866

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



Styrelsen och verkställande direktören för Norse Impact AB (publ), 556890-8486 får härmed avge årsredovisning och 
koncernredovisning för 2021.

Allmänt av Bolagets verksamhet
Efter omfattande förseningar i utvecklingen och utvärderingen av SealWacs Sensor fattades beslut om att genomföra ett 
omvänt förvärv av norska bolaget MaxSnus.no AS. Transaktionen, som godkändes av årsstämman den 3 juni 2021 innebar 
att Norse Snus (tidigare MaxSnus.no AS) ägare kom att kontrollera 91,55 procent av det sammanslagna bolaget medan 
SealWacs tidigare ägare erhöll 8,45 procent. SealWacs (nu Norse Impact) förblev moderbolag i verksamheten, detta var ett 
första steg av en förändring mot att bli ett detaljhandels-bolag med fokus på alternativ till cigarrettrökning. 
Nästa steg i Bolagets förändring var att förvärva det norska e-cigarettföretaget Norse Vape AS (tidigare We Care AS). Gen-
om transaktionen erhöll Norse Vapes aktieägare en lika stor andel i Norse Impact som de tidigare aktieägarna i Norse Snus.  
Bolaget blev nu ett än starkare så kallat ”Non smoke”- bolag. Bolagets affärsidé hade utvecklats mot vad som i den globala 
marknaden kallas ”harm reduction”. 
Stegvis har den nya organisationen satts på plats och en ny och tydlig affärsidé har skapats.  Genom att vara i en noterad miljö 
skall bolagets organiska tillväxt underlättas och möjligheterna att växa genom förvärv ökar avsevärt.  
Idag har Bolaget bytt namn till Norse Impact AB och är ett ledande företag inom Non smoke- segmentet. Detta marknadsseg-
ment utgörs av lagliga nikotinprodukter som ersättning för den mycket skadliga tobaksrökningen. Bolagets löpande verksam-
het finns i främst i Sverige och Norge, men även i Danmark och Storbritannien. Företaget är särskilt starkt positionerat 
inom affärsområdena elektroniska cigaretter (vape) men även inom snus och nikotinportioner. Försäljningen sker genom en 
etablerad omnikanalsplattform som inkluderar såväl internationell e-handel som fysisk handel. Bolaget erbjuder den vuxna 
nikotinförbrukaren ett brett och genomtänkt sortiment som är mindre skadligt än tobakscigaretter. 

Norse Impact har framför allt varumärken inom detaljhandeln där de största varumärkena är Nordamp™, cigge store™ och 
Maxsnus™. Bolaget tillverkar även egna produkter under egna varumärken där NORSE™ är mest tongivande.
Affärsverksamheten, produktutvecklingen och produktionen drivs samtliga med samma ambition, hög kundnöjdhet och bra 
kvalitet. Bolaget erbjuder produkter och butiker som är utvecklade med kunden i fokus. I en nischad bransch där frågorna är 
många är det av största vikt att just butiker och varumärken levererar vad de lovar.

E- cigaretter även kallat vape är det moderna sättet att ”röka” helt utan tobak. Bolagets dotterbolag och dess anställda har 
hittills hjälpt tusentals vuxna att hitta bättre alternativ till tobaksrökning och visionen är att fortsätta hjälpa allt fler männ-
iskor att komma ifrån tobaksrökningen. ”Tobacco has no place in a time of technologi” var en slogan som användes flitigt 
när e-cigaretter först introducerades på marknaden och det håller än idag. Vi levererar de modernaste produkterna och vi 
gör det genom modern teknik i alla led. Genom en databaserad och kundfokuserad organisation optimeras samtliga flöden i 
verksamheten.

Förvaltningsberättelse 
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Sammanfattning perioden januari – december 2021
• Nettoomsättningen uppgick till 79 545 kSEK (-)
• Rörelseresultatet uppgick till -8 520 kSEK (-)
• Resultat per aktie efter utspädning -0,07 SEK (-)
• Likvida medel uppgick vid perioden utgång till 4 973 kSEK (-)
• Koncernen har extraordinära kostnader under 2021 om MSEK 10.6
• 14 april meddelar Bolaget genomförande av omvänt förvärv av norska MaxSnus.no AS
• 19 maj meddelar Bolaget att avsiktsförklaring tecknats om förvärv av norska We Care AS
• 3 juni godkänner årsstämman omvända förvärvet 
• 30 juli godkänner extra bolagsstämma förvärv av We Care AS 
• 20 oktober meddelade Bolaget att Marius Arnesen utsetts till ny VD
• 12 november meddelade Bolaget att åternotering på Spotlight Stockmarket godkänts
• I november och december informerade Bolaget om förvärv av norska Dampmonopolet AS och därefter av norska        
                DMG1001 Larvik AS samt att Bolaget etablerar dotterbolag för försäljning i Storbritannien
• I december informerade Bolaget om att exklusivavtal tecknats med brittiska Flavour Warehouse Ltd och att avtal
                tecknats med brittiska Riot Labs Ltd
• 27 december godkände extra bolagsstämma namnbytet till Norse Impact AB
• 29 december meddelade Bolaget att ett LOI signerat med Eurobrands AB

Resultatet per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier för 2021, 147 404 853 aktier. Antal ut-
estående aktier per 2021-12-31 uppgår till 213 809 675.
Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

Händelser efter rapportperiodens utgång
• 10 januari 2022 meddelades att Bolaget byter namn till Norse Impact AB
• 2 februari informerade Norse Impact om att ett uppköpsavtal signerats med Eurobrands aktieägare
• 11 februari meddelade Norse Impact att styrelsen fatta beslut om att genomföra en riktad nyemission för betalning  
                av förvärv av DMG1001 Larvik AS
• 22 februari meddelade Norse Impact att styrelsen fattat beslut om genomförande av en riktad nyemission för
                betalning av aktier för förvärvet av Eurobrands.

Bolaget fokuserar på att öka kostnadseffektiviteten för såväl distribution som produktion.
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2021 inleddes likt 2020 avslutades, Covid-19 pandemin påverkade bolagets planer för utprovningen av SealWacs sensor, och 
möjligheterna att nå dit bolag planerat mer eller mindre försvann. Som en konsekvens av den uppkomna situationen hade mer 
än halva bolagets aktiekapital förbrukats. Bolagets styrelse beslutade föreslå bolagsstämman om nedsättning av aktiekapita-
let. 
Den 14 april 2021 förvärvade Norse Impact AB (tidigare SealWacs) samtliga aktier i det norska bolaget MaxSnus.no AS (nu 
Norse Snus AS) (omvänt förvärv). Det var startskottet för att helt förändra verksamheten i bolaget. Som en del i förän-
dringsarbetet förvärvades den 5 juli 2021 We Care AS (nu Norse Vape AS). Bolaget hade nu en grund inom ”non-Smoke” 
segmentet. Norse Snus säljer framför allt snus online medan Norse Vapes huvudsakliga försäljning sker via egenägda butiker 
runt om i Norge. Norse Vape som saluför e-cigaretter och tillbehör kompletterade Norse Impacts portfölj och skulle komma 
att bli grunden för bolagets kommande tillväxt. Det visar sig framför allt i att två ledamöter från just Norse Vape valdes in i 
moderbolagets styrelse. Den 20 oktober utses även Marius Arnesen som VD för moderbolaget, Marius som även han kom-
mer från Norse Vape.

Genom att Bolaget genomförde omvänt förvärv och senare förvärv av företag med helt annan verksamhet och därigenom 
ändrade affärsinriktning hamnade Bolaget på Observationslistan med krav på genomförande av en åternoteringsprocess. I 
ett noteringsmemorandum beskrevs inriktningen och den nya organisationen och den 12 november meddelade Bolaget att 
åternoteringen godkänts av Spotlight Stock Market. 

Efter åternoteringen förvärvades sedan de norska företagen Dampmonopolet AS och DMG1001 Larvik AS, bolag som inne-
har butiker inom e-cigaretter och hade geografiskt bra lägen. Förvärven var strategiska och syftade till att ta större marknad-
sandelar i Norge inom ”Non-smoke” segmentet.  Arbetet med att fusionera bolagen till Norse Vape AS startades direkt och 
beräknas slutföras under första halvåret 2022.

Totala omsättningen under 2021 i samtliga förvärvade bolag uppgår till ca 106.9 MSEK

Som ett led i att etablera bolagets försäljning i ytterligare strategiskt viktiga geografiska områden förvärvades ett bolag i 
Storbritannien i december och avtal tecknades med framträdande brittiska aktörer inom branschen. 

Norse Impact AB presenterade i slutet av december 2021 en avsiktsförklaring med ägarna till koncernen Eurobrands. Euro-
brands, som under varumärkena cigge store™ och elekcig™ framför allt säljer e-cigaretter i Sverige, omsatte under 2021 ca 
95 miljoner och har ett resultat om ca 4 miljoner. 

Efter periodens utgång har Bolaget förvärvat Eurobrands och det är ännu ett styrkebesked om att Norse Impact AB kommer 
att vara Nordens ledande aktör inom kategorin.

De totala försäljningsintäkterna för bolagen ovan är totalt 202 miljoner under 2021.

Året 2021 har präglats av en stark utveckling för Norse Impact AB. Året kan summeras med följande huvudpunkter:

Helåret 2021
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Året 2021 har präglats av en stark utveckling för Norse Impact AB. Året kan summeras med följande huvudpunkter:

• RTO av MaxSnus.no AS
• Uppkköp av Norse Vape AS
• 4,5 månad på Spotlights observationslista med tillhörande due diligence 
• Uppköp av Norse Vape Ltd
• Fusioneringen av Friske Drag AS och Elektroniske Sigaretter.no AS in i Norse Vape AS
• Uppköp av DMG1001 Larvik AS
• Uppköp av Dampmonopolet AS
• LOI med Eurobrands Distribution AB
• Utveckling av nya interna kontrollsystem för: Lager och varuflöden och ekonomisk rapportering
 
Detta har positionerat Norse Impact som en väldigt stark spelare i non-smoke segmentet i Skandinavien och ger en bra grund 
för bolagets etablering på den brittiska marknaden.   

De ovan nämnda punkterna samt en hel del extra ordinära kostnader påverkar bolagets resultat kraftigt. Totalt handlar det 
om kostnader på omlag 10,6 miljoner för koncernen, kostnader som varit nödvändiga för att skapa den grund som nu är satt. 

Norse Impact är nu ett ledande företag inom non - smoke segmentet, detta segment utgörs av lagliga nikotinprodukter som 
ersättning för den mycket skadliga röktobaken. Bolagets löpande verksamhet finns främst i Sverige och Norge, men även i 
Danmark och Storbritannien. Företaget är särskilt starkt positionerat inom områdena elektroniska cigaretter (vape) men även 
inom snus och nikotinportioner. Försäljningen sker genom en etablerad omnikanalsplattform som inkluderar såväl interna-
tionell e-handel som fysisk handel. Bolaget erbjuder ett brett och genomtänkt sortiment för den vuxna brukaren av nikotin 
som är mindre skadligt än tobakscigaretten.

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. Bolaget har ett starkt tillväxtfokus, baserat på organisk tillväxt och solida strategiska förvärv.

Omvänt förvärv
Norse Impact AB förvärvade MaxSnus.no AS per 1 juni 2021.
Koncernredovisningen är upprättad enligt reglerna om omvänt förvärv, K3 (BFNAR 2012:1). Detta innebär att koncernens 
resultaträkning utgår från MaxSnus.no AS. 
För perioden januari – december 2021 redovisas i koncernredovisningen Norse Impact AB med resultat för perioden juni 
– december 2021. Norse Impact AB förvärvade We Care AS den 31 juli 2021 då även We Care AS ingår i koncernredovis-
ningen.

I resultatet 2021, under övriga externa kostnader ingår 2 755 kSEK som avser koncernmässig kostnad vid omvänt förvärv.

Finansiell ställning  
Genom att förvärva det norska företaget Norse Snus AS (tidigare MaxSnus.no AS), som sedan starten 2019 har haft en 
snabb försäljningsutveckling och som redan uppvisar en lönsam verksamhet, kunde Norse Impact AB (tidigare SealWacs AB) 
undvika hot om konkurs, efter omfattande förseningar i utvärderingen av SealWacs Sensor. Förvärvet betalade Norse Impact 
genom att ge ut nya aktier till MaxSnus.nos aktieägare. Genom ytterligare förvärv av norska e-cigarettföretaget Norse Vape 
AS (tidigare We Care AS), norska Dampmonopolet AS, norska DMG1001 Larvik AS, samt tecknandet av ett LOI med det 
svenska bolaget Eurobrands distribution AB och norska Eurobrands distribution AS har Norse Impact nu blivit en ledande 
aktör på den nordiska marknaden, inom segmentet; alternativ till tobaksrökning. Eftersom dotterbolagen uppvisar en stadig 
tillväxt och god lönsamhet, gör styrelsen bedömningen att en framtida eventuell nyemission skall syfta till att lösa bolagets 
lån samt att finansiera offensiva satsningar på ökad marknadstillväxt.  
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Antalet utestående aktier
Totala antalet aktier i Norse Impact kommer efter genomförd nyemission riktad till Eurobrands aktieägare att öka från 214 
303 495 aktier med 80 000 000 aktier till totalt 294 303 495 aktier. Aktiekapitalet kommer därmed att öka från 11 786 
692, 225 med 4 400 000,00 kronor till 16 186 692,225 kronor. Aktiens kvotvärde är 0,055 SEK. 

Aktien är sedan den 24 november 2014 noterad för handel på Spotlight Stock Market (www.spotlightstockmarket.com) nu 
med beteckningen NORSE.

Förslag till vinstutdelning
Styrelsen föreslår att ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

Kommande rapporttillfällen
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
Årsstämma hålls den 28 juni 2022. Årsredovisningen finnas tillgänglig på Bolagets hemsida www.norseimpact.se och kan även 
rekvireras från Bolaget per e-post info@norseimpacts.se. 
 

Aktiekapitalets utveckling
År Händelse Ökning antal 

aktier
Totalt antal 
aktier

Ökning av 
aktiekapitalet

Totalt ak-
tiekapital

Kvot-
värde

Pris per 
aktie

2012 Bolagets bildande 500 500 50 000 50 000 100 100,00

2013 Nyemission 1 000 1 500 100 000 150 000 100 100,00

2013 Split 10:1 13 500 15 000 - 150 000 10 -

2014 Nyemission 1 500 16 500 15 000 165 000 10 26,70

2014 Split 100:1 1 633 500 1 650 000 - 165 000 0,1 -

2014 Fondemission - 1 650 000 346 500 511 500 0,31 -

2014 Nyemission 645 015 2 295 015 199 955 711 455 0,31 4,85

2015 Nyemission 779 755 3 074 770 241 724 953 178 0,31 5,00

2017 Teckningsoption (TO1)  
5 500

3 080 270 1 705 954 884 0,31 10,00

2017 Nyemission 3 080 270 6 160 540 954 884 1 909 768 0,31 2,00

2020 Nyemission 3 080 270 9 240 810 954 884 2 864 651 0,31 0,80

2021 Nedsättning aktiekapital - 9 240 810 -2 356 405 508 245 0,055 -

2021 Nyemission 100 053 066 109 293 876 5 502 919 6 011 163 0,055 0,35

2021 Nyemission 100 053 066 209 346 942 5 502 919 11 514 082 0,055 0,35

2021 Nyemission 1 886 793 211 233 735 103 774 11 617 856 0,055 0,53

2021 Nyemission*) 2 575 940 213 809 675 141 676 11 759 532 0,055 0,60

*) registrerad 220105
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Aktieägare

Namn Antal aktier %
Ulrik Holding AS 27 643 747 13,09

NOB AS 23 948 202 11,31

Sörlie Management AS 19 105 000 9,04

Per Tomas Holding AS 17 935 983 8,49

Andersen, Espen 14 166 669 6,74

Andersen, Kjell Herman 13 315 669 6,30

Staff Holding AS 10 547 292 4,99

Kristianro AS 9 321 359 4,41

Tindeborg AS 7 000 000 3,31

Philmi AS 3 483 102 1,65

Övriga aktieägare 64 766 712 30,67

Summa 211 233 735 100,00

De 10 största aktieägarna enligt sammanställning från Euroclear per 2021-12-30.

Belopp i tkr 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Nettoomsättning - - - - -

Rörelsemarginal % - - - - -

Balansomslutning 8 267 1 378 2 444 4 044 6 586 

Avkastning på sysselsatt

kapital % -6,6 -152,7 -74,3 -83,5 -40,5

Avkastning på eget kapital % -6,6 -152,7 -74,3 -83,5 -40,5

Soliditet % 78,6 83,4 73 76,9 86,6

Utveckling av moderföretagets verksamhet
resultat och ställning
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Förslag till behandling av företagets vinst

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:
balanserat resultat                   -3 636 258
överkursfond    63 682 8690 
årets resultat    -3 956 258
Totalt     56 090 344

disponeras för
Balanseras i ny räkning   56 090 344 
Summa     56 090 344

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.
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Koncernens resultaträkning

Belopp i SEK Not 2021-01-31
2021-12-31

2020-01-01
2020-12-31

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 79 544 657 -

Övriga rörelseintäkter -2 607 212 -

76 937 445 -

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -62 267 387 -

Övriga externa kostnader 3 -13 431 285 -

Personalkostnader 2 -7 053 412 -

Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar

-2 695 047 -

Övriga rörelsekostnader -10 113 -

Rörelseresultat -8 519 799 -

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 4 -7 113 -

Räntekostnader och liknande resultatposter 5 -2 225 372 -

Resultat efter finansiella poster -10 752 284 -

Resultat före skatt -10 752 284 -

Skatt på årets resultat -108 860 -

Årets resultat -10 861 144 -

Hänförligt till
Moderföretagets aktieägare

-10 861 144 -
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Koncernens balansräkning 

Belopp i SEK Not 2021-12-31 2020-12-31
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och 
liknande arbeten

6 236 670 -

Koncessioner, patent, licenser, varumärken 
samt liknande rättigheter

7 13 315 -

Goodwill 8 30 615 176 -

30 865 161 -

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 9 44 841 -

Inventarier, verktyg och installationer 10 426 351 -

471 192 -

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga fordringar 12 400 322 -

400 322 -

Summa anläggningstillgångar 31 736 675 -

Omsättningstillgångar

Varulager m m

Råvaror och förnödenheter 14 037 260 -

Förskott till leverantörer 605 518 -

14 642 778 -
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Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 534 650 -

Övriga fordringar 1 070 850 -

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 428 240 -

2 033 740 -

Kassa och bank 4 973 492 -

Summa omsättningstillgångar 21 650 010 -

SUMMA TILLGÅNGAR 53 386 685 -

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital 11 759 532 -

Övrigt tillskjutet kapital 73 584 818 -

Reserver -42 709 -

Balanserat resultat inkl årets resultat -54 552 083 -

Eget kapital hänförligt till moderföretagets 
aktieägare

30 749 558 -

Summa eget kapital 30 749 558 -

Avsättningar

Uppskjuten skatteskuld 4 552 -

4 552 -

Långfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut 14 6 995 931 -

Övriga långfristiga skulder 3 298 -

6 999 229 -
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Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 20 508 -

Leverantörsskulder 2 385 373 -

Skatteskulder 111 847 -

Övriga kortfristiga skulder 10 694 997 -

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 420 621 -

15 633 346 -

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 53 386 685 -

19NORSE IMPACT - ÅRSREDOVISNING 2021

https://sign.visma.net/sv/document-check/94d9847a-56cc-479d-85e1-286e3ffc3866

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



  

Koncernens kassaflödesanalys 
Belopp i SEK Not 2021-12-31 2020-12-31
Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster -10 752 283 -

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflö-
det, m m

2 481 077 -

 -8 271 206 -

Betald inkomstskatt -108 858  

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital

-8 380 064 -

   

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital   

Ökning(-)/Minskning (+) av varulager -2 209 319  

Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar -3 600 341 -

Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder -890 631 -

Kassaflöde från den löpande verksamheten -15 080 355 -

   

Investeringsverksamheten   

Förvärv av dotterföretag -10 164 237  

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -52 538  

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -153 552  

Avyttring av finansiella tillgångar 386 985  

Kassaflöde från investeringsverksamheten -9 983 342 -

Finansieringsverksamheten

Nyemission 427 224 -

Upptagna lån 13 003 663

Amortering av låneskulder -5 411

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 13 425 476 -
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Årets kassaflöde -11 638 221 -

Likvida medel vid årets början 9 745 966 -

Bankmedel förvärvat bolag 6 175 155  

Kursdifferens i likvida medel 690 300  

Likvida medel vid årets slut 4 973 200 -

Noter till kassaflödesanalysen - koncern
Not Övriga upplysningar till kassaflödesanalysen
  
         2021-12-31 2020-12-31
  
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet mm    
     
Avskrivningar       2 695 047  -
Övriga ej kassaflödespåverkande poster       -213 970  
  
         2 481 077  -

Koncernens förändringar i eget kapital
Belopp i kSEK   Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Periodens resultat        Totalt eget kapital

Eget kapital 2021-01-01                 103                 6 757                              0                             6 860
Just aktiekapital omvänt förvärv               405                 -405         0     
Nyemission/apportemission            11 254             24 082              35 406
Omräkningsdiff                                       -45                    -45  
Periodens resultat                            -11 401                          -11 401
Eget kapital 2021-12-31             11 762              30 389      -11 401          30 750
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Resultaträkning - moderföretag

Belopp i SEK Not 2021-01-01 
2021-12-31

2020-01-01 
2020-12-31

Rörelsens intäkter

- -

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader 3 -2 381 901 -1 202 629

Personalkostnader 2 -110 422 -157 710

Av- och nedskrivningar av materiella och imma-
teriella anläggningstillgångar

- -396 500

Övriga rörelsekostnader -11 406 -

Rörelseresultat -2 503 729 -1 756 839

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 4 5 918 -

Räntekostnader och liknande resultatposter 5 -1 998 888 -

Resultat efter finansiella poster -4 496 699 -1 756 839

Resultat före skatt -4 496 699 -1 756 839

Årets resultat -4 496 699 -1 756 839
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Balansräkning - moderföretag
Belopp i SEK Not 2021-12-31 2020-12-31
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och 
liknande arbeten 

6 - -

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 11 84 311 217 -

Fordringar hos koncernföretag 7 219 -

Summa anläggningstillgångar 84 318 436 -

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Fordringar hos koncernföretag 1 364 048 -

Övriga fordringar 309 943 45 715

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 37 292 66 000

1 711 283 111 715

Kassa och bank 237 667 1 267 249

Summa omsättningstillgångar 1 948 950 1 378 964

SUMMA TILLGÅNGAR 86 267 386 1 378 964

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 11 759 532 2 864 651

11 759 532 2 864 651

Fritt eget kapital

Överkursfond 63 682 860 1 381 571

Balanserad vinst eller förlust -3 095 817 -1 338 979

Årets resultat -4 496 699 -1 756 839

56 090 344 -1 714 247

Summa eget kapital 67 849 876 1 150 404
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Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 142 777 111 993

Skulder till koncernföretag 10 000 000 -

Övriga kortfristiga skulder 8 102 845 10 816

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 171 888 105 751

18 417 510 228 560

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 86 267 386 1 378 964

Belopp i SEK Not 2021-12-31 2020-12-31
Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster -3 956 258 -1 756 839

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflö-
det, m m

 396 500

 -3 956 258 -1 360 339

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital

-3 956 258 -1 360 339

   

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital   

Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar -201 549 26 539

Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder 9 031 557 7 856

Kassaflöde från den löpande verksamheten 4 873 750 -1 325 944

   

Investeringsverksamheten   

Förvärv av dotterföretag -14 118 556  

Kassaflöde från investeringsverksamheten -14 118 556 -

Kassaflödesanalys - moderföretag
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Finansieringsverksamheten

Nyemission 1 000 000 2 464 216

Emissionskostnader -572 776 -127 761

Upptagna lån 7 788 000  

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 8 215 224 2 336 455

   

Årets kassaflöde -1 029 582 1 010 511

Likvida medel vid årets början 1 267 249 256 738

Likvida medel vid årets slut 237 667 1 267 249

Noter till kassaflödesanalysen - moder
Not Övriga upplysningar till kassaflödesanalysen
          2021-12-31 2020-12-31
  
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet mm    
     
Avskrivningar                396 500
  
             -      396 500

Rapport över moderföretagets förändringar i eget kapital 
                      Bundet eget kapital                          Fritt eget kapital

Aktiekapital Uppskrivnings-
fond Överkursfond Balanserat 

resultat
Årets 
resultat

Ingående balans 2020-01-01 1 909 767 1 213 500 -13 317 -1 325 662

Omföring resultat föregående år -1 325 662 -1 325 662

Transaktioner med ägare nyemission 954 884 1 509 332

Emissionskostnader -127 761

Återföring uppskrivning -1 213 500

Årets resultat -1 756 839

Utgående balans 2020-12-31 2 864 651 - 1 381 571 -1 338 979 -1 756 839

Omföring resultat föregående år -1 756 839 1 756 839

Transaktioner med ägare nyemission 11 251 286 62 301 289

Nedsättning aktikapital -2 864 651

Årets resultat -4 496 699

Utgående balans 2021-12-31 11 759 532 - 63 682 860 -3 095 818 -4 496 699
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Noter
Not 1  Redovisningsprinciper
Belopp i SEK om inget annat anges.

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och för första året också enligt Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3)

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Värderingsprinciper mm
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Immateriella tillgångar

Utgifter för forskning och utveckling

Utgifter för forskning, dvs. planerat och systematiskt sökande i syfte att erhålla ny vetenskaplig eller teknisk kunskap och 
insikt, redovisas som kostnad när de uppkommer.                                              
                                             
Vid redovisning av utgifter för utveckling av framtagna forskningsresultat eller annan kunskap tillämpas kostnadsföringsmod-
ellen, vilket innebär att alla utgifter kostnadsförs när de uppkommer.                                              
                                             
Vid redovisning av utgifter för utveckling tillämpas aktiveringsmodellen. Det innebär att utgifter som uppkommit under ut-
vecklingsfasen redovisas som tillgång när samtliga nedanstående förutsättningar är uppfyllda:                                             
- Det är tekniskt möjligt att färdigställa den immateriella anläggningstillgången så att den kan användas eller säljas.                                               
- Avsikten är att färdigställa den immateriella anläggningstillgången och att använda eller sälja den.                                             
- Förutsättningar finns för att använda eller sälja den immateriella anläggningstillgången.                                             
- Det är sannolikt att den immateriella anläggningstillgången kommer att generera framtida ekonomiska fördelar.                                               
- Det finns erforderliga och adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja utvecklingen och för att använ-
da eller sälja den immateriella anläggningstillgången.                                              
- De utgifter som är hänförliga till den immateriella anläggningstillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.                                              
                                             
Internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivnin-
gar och nedskrivningar.                                          
                                             
Anskaffningsvärdet för en internt upparbetad immateriell anläggningstillgång utgörs av samtliga direkt hänförbara utgifter 
(t.ex. material och löner).                                             
                                             
Indirekta tillverkningskostnader som utgör mer än en oväsentlig del av den sammanlagda utgiften för tillverkningen och up-
pgår till mer än ett obetydligt belopp räknas in i anskaffningsvärdet.

Övriga immateriella tillgångar

Övriga immateriella tillgångar som förvärvats av företaget är redovisade till anskaffningsvärde minus ackumulerade avskrivnin-
gar och nedskrivningar. Utgifter för internt genererad goodwill och varumärken redovisas i resultaträkningen som kostnad då 
de uppkommer.
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Avskrivningar

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Avskrivningen redovisas som kostnad i resultaträkningen.

         Koncern år Moderföretag år
  
Följande avskrivningstider tillämpas:    
Internt upparbetade immateriella tillgångar    
Balanserade utgifter för utveckling och liknande arbeten    5             -
Förvärvade immateriella tillgångar    
Varumärken         5             -
Goodwill          5              -
  

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. 
I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.

Indirekta tillverkningskostnader som utgör mer än en oväsentlig del av den sammanlagda utgiften för tillverkningen och up-
pgår till mer än ett obetydligt belopp har räknats in i anskaffningsvärdet. Avsättning för beräknade utgifter för nedmontering, 
bortforsling eller återställande av plats har räknats in i anskaffningsvärdet.

Avskrivningar
                                   
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den förväntade förbrukningen 
av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som kostnad i resultaträkningen.               
                    
Hänsyn har tagits till beräknat restvärde, fastställt vid anskaffningstillfället i då rådande prisnivå.

Följande avskrivningstider tillämpas:

         Koncern år Moderföretag år
  
Materiella anläggningstillgångar:    
-Byggnader            50             -
-Inventarier, verktyg och installationer        5             -
  

Nedskrivningar - materiella och immateriella anläggningstillgångar
samt andelar i koncernföretag
Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på att en tillgångs värde är lägre än dess redovisade värde. Om en 
sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde. 
                                         
Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärde. Vid beräkning av 
nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida kassaflöden som tillgången väntas ge upphov till i den löpande verksamhet-
en samt när den avyttras eller utrangeras. Den diskonteringsränta som används är före skatt och återspeglar marknadsmässiga 
bedömningar av pengars tidsvärde och de risker som avser tillgången. En tidigare nedskrivning återförs endast om de skäl som 
låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den senaste nedskrivningen har förändrats.
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Leasing - leasetagare
Alla leasingavtal har klassificerats som finansiella eller operationella leasingavtal. Ett finansiellt leasingavtal är ett leasingavtal 
enligt vilka de risker och fördelar som är förknippade med att äga en tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren till 
leasetagaren. Ett operationellt leasingavtal är ett leasingavtal som inte är ett finansiellt leasingavtal.

Operationella leasingavtal
Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive förhöjd förstagångshyra men exklusive utgifter för tjänster som 
försäkring och underhåll, redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden.

Utländsk valuta
Poster i utländsk valuta                         
Monetära poster i utländsk valuta räknas om till balansdagens kurs. Icke-monetära poster räknas inte om utan redovisas till 
kursen vid anskaffningstillfället.                                              

Nettoinvesteringar i utlandsverksamhet                    
En valutakursdifferens som avser en monetär post som utgör en del av en nettoinvestering i en utlandsverksamhet och som är 
värderad utifrån anskaffningsvärde redovisas i koncernredovisningen som en separat komponent direkt i eget kapital.                                             

Omräkning av utlandsverksamheter                    
Tillgångar och skulder, inklusive goodwill och andra koncernmässiga över- och undervärden, räknas om till redovisningsvalutan 
till balansdagskurs. Intäkter och kostnader räknas om till avista kursen per varje dag för affärshändelserna om inte en kurs som 
utgör en approximation av den faktiska kursen används (t.ex. genomsnittlig kurs). Valutakursdifferenser som uppkommer vid 
omräkningen redovisas direkt mot eget kapital.                                                                 
De ackumulerade valutakursdifferenserna avseende den avyttrade utlandsverksamheten redovisas i resultaträkningen.

Varulager
Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har inkuransrisk beaktats. 
Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in- först ut- principen.  I anskaffningsvärdet ingår förutom utgifter för inköp även 
utgifter för att bringa varorna till deras aktuella plats och skick.

Skatt
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt för in-
nevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu 
inte har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av 
tidigare transaktioner eller händelser.                              
               
Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock inte för temporära skillnader som härrör 
från första redovisningen av goodwill. Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla temporära skillnader och för mö-
jligheten att i framtiden använda skattemässiga underskottsavdrag. Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för 
motsvarande tillgång eller skuld förväntas återvinnas respektive regleras. Beloppen baseras på de skattesatser och skattere-
gler som är beslutade före balansdagen och har inte nuvärdesberäknats.                     

Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det belopp som sannolikt kommer att återvinnas baserat på innevarande 
och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas varje balansdag.                               

I koncernbalansräkningen delas obeskattade reserver upp på uppskjuten skatt och eget kapital.
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Eventualförpliktelser
En eventualförpliktelse är:

* En möjlig förpliktelse som till följd av inträffade händelser och vars förekomst endast kommer att bekräftas av en eller flera 
osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom företagets kontroll, inträffar eller uteblir, eller
* En befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men som inte redovisas som skuld eller avsättning eftersom det 
inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen eller förpliktelsens storlek inte kan 
beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.

Eventualförpliktelser är en sammanfattande beteckning för sådana garantier, ekonomiska åtaganden och eventuella förplik-
telser som inte tas upp i balansräkningen.

Intäkter
Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning redovisas som intäkt. 
Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas, med avdrag för rabatter.

Försäljning av varor
Vid försäljning av varor redovisas intäkten vid leverans.         
 
         
Alternativ till ovan.         
Vid försäljning av varor redovisas en intäkt när följande kriterier är uppfyllda:      
   
- De ekonomiska fördelarna som är förknippade med transaktionen sannolikt kommer att tillfalla företaget,   
      
- Inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt,        
 
- Företaget har överfört de väsentliga riskerna och fördelarna som är förknippade med varornas ägande till köparen,  
       
- Företaget har inte längre ett sådant engagemang i den löpande förvaltningen som vanligtvis förknippas med ägande och 
utövar inte heller någon reell kontroll över de sålda varorna, samt        
 
- De utgifter som har uppkommit eller förväntas uppkomma till följd av transaktionen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Koncernredovisning

Dotterföretag
Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av röstetalet eller på annat sätt 
har ett bestämmande inflytande. Bestämmande inflytande innebär en rätt att utforma ett företags finansiella och operativa 
strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. Redovisningen av rörelseförvärv bygger på enhetssynen. Det innebär att 
förvärvsanalysen upprättas per den tidpunkt då förvärvaren får bestämmande inflytande. Från och med denna tidpunkt ses 
förvärvaren och den förvärvade enheten som en redovisningsenhet. Tillämpningen av enhetssynen innebär vidare att alla till-
gångar (inklusive goodwill) och skulder samt intäkter och kostnader medräknas i sin helhet även för delägda dotterföretag. 
  
   
Anskaffningsvärdet för dotterföretag beräknas till summan av verkligt värde vid förvärvstidpunkten för erlagda tillgångar 
med tillägg av uppkomna och övertagna skulder samt emitterade eget kapitalinstrument, utgifter som är direkt hänförliga till 
rörelseförvärvet samt eventuell tilläggsköpeskilling. I förvärvsanalysen fastställs det verkliga värdet, med några undantag, vid 
förvärvstidpunkten av förvärvade identifierbara tillgångar och övertagna skulder samt minoritetsintresse. Minoritetsintresse 
värderas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. Från och med förvärvstidpunkten inkluderas i koncernredovisningen det 
förvärvade företagets intäkter och kostnader, identifierbara tillgångar och skulder liksom eventuell uppkommen goodwill eller 
negativ goodwill.
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Goodwill
Koncernmässig goodwill uppkommer när anskaffningsvärdet vid förvärv av andelar i dotterföretag överstiger det i förvärvsan-
alysen fastställda värdet på det förvärvade företagets identifierbara nettotillgångar. Goodwill redovisas till anskaffningsvärde 
med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuell nedskrivning.

Tilläggsköpeskilling
Är det vid förvärvstidpunkten sannolikt att köpeskillingen kommer att justeras vid en senare tidpunkt och beloppet kan 
uppskattas på ett tillförlitligt sätt, ska beloppet ingå i det beräknade slutliga anskaffningsvärdet för den förvärvade enheten.

Justering av värdet på tilläggsköpeskilling inom tolv månader från förvärvstidpunkten påverkar goodwill/ negativ goodwill. 
Justering senare än tolv månader efter förvärvstidpunkten redovisas i koncernresultaträkningen.

Justering av förvärvsanalys
I det fall förutsättningarna för förvärvsanalysen är ofullständiga justeras denna för att bättre 
återspegla faktiska förhållanden vid förvärvstidpunkten. Justeringarna görs retroaktivt inom tolv 
månader efter förvärvstidpunkten. Justeringar senare än tolv månader efter förvärvstidpunkten 
redovisas som en ändrad uppskattning och bedömning.

Förändringar i ägarandel
Vid förvärv av ytterligare andelar i företag som redan är dotterföretag upprättas inte någon ny förvärvsanalys eftersom mo-
derföretaget redan har bestämmande inflytande. Eftersom förändringar i innehavet i företag som är dotterföretag enbart 
är en transaktion mellan ägarna redovisas inte någon vinst eller förlust i resultaträkningen utan effekten av transaktionen 
redovisas enbart i eget kapital.    
         
Vid förvärv av ytterligare andelar i ett företag så att företaget blir dotterföretag upprättas en förvärvsanalys. De sedan tidi-
gare ägda andelarna anses avyttrade. Andelar i ett dotterföretag har förvärvats. Vinst eller förlust, beräknad som skillnaden 
mellan verkligt värde och koncernmässigt redovisat värde, ska redovisas i koncernresultaträkningen.    
   
         
Avyttras andelar i ett dotterföretag eller bestämmande inflytande upphör på annat sätt, anses andelarna som avyttrade i kon-
cernredovisningen och vinst eller förlust vid avyttringen redovisas i koncernresultaträkningen. Om andelar finns kvar efter att 
bestämmande inflytande har upphört redovisas dessa med det verkliga värdet vid förvärvstidpunkten som anskaffningsvärde.

Eliminering av transaktioner mellan koncernföretag, intresseföretag
och gemensamt styrda företag
Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter och kostnader och orealiserade vinster eller förluster som uppkommer vid 
transaktioner mellan koncernföretag, elimineras i sin helhet. Orealiserade vinster som uppkommer vid transaktioner med 
intresseföretag [och gemensamt styrda företag som redovisas enligt kapitalandelsmetoden] elimineras i den utsträckning som 
motsvarar koncernens ägarandel i företaget. Orealiserade förluster elimineras på samma sätt som orealiserade vinster, men 
endast i den utsträckning det inte finns någon indikation på något nedskrivningsbehov.
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NNoott  22      AAnnssttäällllddaa,,  ppeerrssoonnaallkkoossttnnaaddeerr  oocchh  aarrvvooddeenn  ttiillll  ssttyyrreellssee 
     
MMeeddeellaannttaalleett  aannssttäällllddaa     
  2021-01-01-   2020-01-01-   
  2021-12-31 Varav män 2020-12-31 Varav män 
     
MMooddeerrfföörreettaagg             
     
Totalt moderföretaget - - - - 
          
DDootttteerrfföörreettaagg             
Norge 41 28      
     
Totalt dotterföretag 41 28 - - 
     
KKoonncceerrnneenn  ttoottaalltt 4411 2288  --  -- 
     
   
LLöönneerr  oocchh  aannddrraa  eerrssäättttnniinnggaarr  ssaammtt  ssoocciiaallaa  kkoossttnnaaddeerr,,  iinnkklluussiivvee  
ppeennssiioonnsskkoossttnnaaddeerr 

  

  2021-01-01- 2020-01-01- 
  2021-12-31 2020-12-31 
   
MMooddeerrfföörreettaagg       
Styrelse och VD 81 400 40 000 
Övriga anställda 18 220 42 470 
   
Summa 99 620 82 470 
Sociala kostnader 10 802 25 240 
(varav pensionskostnader) 1) - - 
      
DDootttteerrfföörreettaagg       
Styrelse och VD 42 922 - 
Övriga anställda 5 462 442 - 
   
Summa 5 505 364 - 
Sociala kostnader 856 513 - 
(varav pensionskostnader) 83 069 - 
      
KKoonncceerrnn       
Styrelse och VD 124 322 - 
Övriga anställda 5 480 662 - 
   
Summa 5 604 984 - 
Sociala kostnader 867 315 - 
(varav pensionskostnader) 2) 83 069 - 
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Not 3  Transaktioner med närstående   
  2021-01-01- 2020-01-01- 
  2021-12-31 2020-12-31 
   
KKoonncceerrnn       
   
Summa - - 
      
MMooddeerrfföörreettaagg       
Jonebrant Redovisning AB 43 884 70 035 
Torpa Industrier AB 243 350 40 800 
KamboSkans AB - 16 154 
IK Elektronik AB 11 638 480 000 
Norsk Kapital AS 81 968 - 
Summa 298 872 606 989 
   
Jonebrant Redovisning AB ansvarade för Norse Impacts ekonomifunktion tom 210531. Bolaget ägs av närstående till 
styrelseledamoten Roy Jonebrant. 
Torpa Industrier AB har under året utfört uppdrag avseende presentationsmaterial. Bolaget är delägt av 
styrelseordföranden Claes Holmberg. 
KamboSkans AB har tidigare utfört uppdrag avseende produktutveckling. Bolaget är delägt av styrelseledamoten 
Erling Svensson. 
Erik Isberg med firma IK Elektronik har tidigare utfört uppdrag avseende produktutveckling. 
Norsk Kapital AS har utfört uppdrag avseende affärsutveckling. Bolaget ägs av styrelseledamoten Erik Elnes.  
 
 
NNoott  44    RRäänntteeiinnttääkktteerr  oocchh  lliikknnaannddee  rreessuullttaattppoosstteerr   
  2021-01-01- 2020-01-01- 
  2021-12-31 2020-12-31 
   
KKoonncceerrnn       
Ränteintäkter, övriga -7 113   
   
  -7 113 - 
      
MMooddeerrfföörreettaagg       
Ränteintäkter, övriga 5 918   
   
  5 918 - 
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NNoott  55    RRäänntteekkoossttnnaaddeerr  oocchh  lliikknnaannddee  rreessuullttaattppoosstteerr 
  2021-01-01- 2020-01-01- 
  2021-12-31 2020-12-31 
   
KKoonncceerrnn       
Räntekostnader, koncernföretag -88 125   
Räntekostnader, övriga -2 137 247   
   
  -2 225 372 - 
      
MMooddeerrfföörreettaagg       
Räntekostnader, koncernföretag -88 125   
Räntekostnader, övriga -1 910 763   
   
  -1 998 888 - 
   
 
NNoott  66    BBaallaannsseerraaddee  uuttggiifftteerr  fföörr  uuttvveecckklliinnggssaarrbbeetteenn   
  2021-12-31 2020-12-31 
   
KKoonncceerrnn       
Ackumulerade anskaffningsvärden:     
-Vid årets början 2 050 000 2 050 000 
-Internt utvecklade tillgångar 175 146   
-Förvärv av dotterföretag 119 760   
-Årets omräkningsdifferenser 1 644   
   
  2 346 550 2 050 000 
Ackumulerade avskrivningar:     
-Vid årets början -2 050 000   
-Förvärv av dotterföretag -55 232   
-Nedskrivning   -2 050 000 
-Årets avskrivning -4 648   
   
  -2 109 880 -2 050 000 
   
RReeddoovviissaatt  vväärrddee  vviidd  åårreettss  sslluutt 223366  667700 -- 
      
MMooddeerrfföörreettaagg       
Ackumulerade anskaffningsvärden:     
-Vid årets början 2 050 000 2 050 000 
   
  2 050 000 2 050 000 
Ackumulerade avskrivningar:     
-Vid årets början -2 050 000   
-Nedskrivning   -2 050 000 
   
  -2 050 000 -2 050 000 
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RReeddoovviissaatt  vväärrddee  vviidd  åårreettss  sslluutt -- -- 
   
 
NNoott  77    KKoonncceessssiioonneerr,,  ppaatteenntt,,  lliicceennsseerr,,  vvaarruummäärrkkeenn  ssaammtt  
lliikknnaannddee  rräättttiigghheetteerr 

  

  2021-12-31 2020-12-31 
   
KKoonncceerrnn       
Ackumulerade anskaffningsvärden:     
-Förvärv av dotterföretag 13 315   
   
Vid årets slut 13 315 - 
Ackumulerade avskrivningar:     
   
RReeddoovviissaatt  vväärrddee  vviidd  åårreettss  sslluutt 1133  331155 -- 
      
   
 
NNoott  88    GGooooddwwiillll   
  2021-12-31 2020-12-31 
   
KKoonncceerrnn       
Ackumulerade anskaffningsvärden:     
-Nyanskaffningar 33 122 489   
   
Vid årets slut 33 122 489 - 
Ackumulerade avskrivningar:     
-Årets avskrivning -2 507 313   
   
Vid årets slut -2 507 313 - 
   
RReeddoovviissaatt  vväärrddee  vviidd  åårreettss  sslluutt 3300  661155  117766 -- 
      
   
 
NNoott  99    BByyggggnnaaddeerr  oocchh  mmaarrkk   
  2021-12-31 2020-12-31 
   
KKoonncceerrnn       
Ackumulerade anskaffningsvärden:     
-Nyanskaffningar 4 626   
-Förvärv av dotterföretag 55 708   
-Årets omräkningsdifferenser 1 220   
   
Vid årets slut 61 554 - 
Ackumulerade avskrivningar:     
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-Förvärv av dotterföretag -11 142   
-Årets avskrivning -5 571   
   
Vid årets slut -16 713 - 
   
RReeddoovviissaatt  vväärrddee  vviidd  åårreettss  sslluutt 4444  884411 -- 
      
      
      
      
      
   
 
NNoott  1100    IInnvveennttaarriieerr,,  vveerrkkttyygg  oocchh  iinnssttaallllaattiioonneerr   
  2021-12-31 2020-12-31 
   
KKoonncceerrnn       
Ackumulerade anskaffningsvärden:     
-Nyanskaffningar 179 119   
-Rörelseförvärv 876 846   
-Årets omräkningsdifferenser 11 905   
   
-Vid årets slut 1 067 870 - 
Ackumulerade avskrivningar:     
-Rörelseförvärv -501 151   
-Årets avskrivning -140 368   
   
-Vid årets slut -641 519 - 
   
RReeddoovviissaatt  vväärrddee  vviidd  åårreettss  sslluutt 442266  335511 -- 
      
      
   
 
NNoott  1111    AAnnddeellaarr  ii  kkoonncceerrnnfföörreettaagg   
  2021-12-31 2020-12-31 
   
Ackumulerade anskaffningsvärden:     
-Förvärv 84 311 217   
   
-Vid årets slut 84 311 217 - 
      
   
RReeddoovviissaatt  vväärrddee  vviidd  åårreettss  sslluutt 8844  331111  221177 -- 
   
 
SSppeecc  aavv  mmooddeerrfföörreettaaggeettss  oocchh  kkoonncceerrnneennss  iinnnneehhaavv  aavv  aannddeellaarr  ii  kkoonncceerrnnfföörreettaagg 
Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier. 
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      2021-12-31 2020-12-31 
  Antal   Redovisat Redovisat 
Dotterföretag / Org nr / Säte andelar i % värde värde 
     
Norse Snus AS, 996240673, Norge 11 770 949 100 34 601 387   
Norse Vape AS, 817187242, Norge 209 346 942 100 44 601 387   
Norse Wape Ltd   100 12   
DMG1001 Larvik AS, 922337732, Norge 2 000 100 2 490 218   
Dampmonopolet AS, 922160260, Norge 213 380 676 100 2 618 213   
     
         8844  331111  221177 -- 
     
 
NNoott  1122    AAnnddrraa  llåånnggffrriissttiiggaa  ffoorrddrriinnggaarr   
  2021-12-31 2020-12-31 
   
KKoonncceerrnn       
Ackumulerade anskaffningsvärden:     
-Tillkommande fordringar 400 322   
   
-Vid årets slut 400 322 - 
   
RReeddoovviissaatt  vväärrddee  vviidd  åårreettss  sslluutt 440000  332222 -- 
      
      
   
 
NNoott  1133    AAnnttaall  aakkttiieerr  oocchh  kkvvoottvväärrddee   
  2021-12-31 2020-12-31 
   
antal aktier 213 809 675 9 240 810 
kvotvärde 0,055 0,055 
      
   
 
NNoott  1144    ÖÖvvrriiggaa  sskkuullddeerr  ttiillll  kkrreeddiittiinnssttiittuutt   
  2021-12-31 2020-12-31 
   
KKoonncceerrnn       
Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen 1 435 559   
   
  1 435 559 - 
      
MMooddeerrfföörreettaagg       
   
  - - 
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NNoott  1155    VVäässeennttlliiggaa  hhäännddeellsseerr  eefftteerr  rrääkkeennsskkaappssåårreettss  sslluutt 
10 januari 2022 meddelades att Bolaget byter namn till Norse Impact AB 
2 februari informerade Norse Impact om att ett uppköpsavtal signerats med Eurobrands aktieägare 
11 februari meddelade Norse Impact att styrelsen fattat beslut om att genomföra en riktad nyemission för betalning 
av förvärv av DMG1001 Larvik AS 
22 februari meddelade Norse Impact att styrelsen fattat beslut om genomförande av en riktad nyemission för 
betalning av aktier i Eurobrands dotterbolag 
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