
VD:s brev till aktieägarna november
2021
Nord har nu etablerat verksamhet i flera kanaler, tillfört kapital och förstärkt teamet med
en ny CFO.

Kära aktieägare,

Nord har nu etablerat verksamhet i flera kanaler, tillfört kapital och förstärkt teamet med
en ny CFO.

Drift – Vi har nu löpande drift och distribution av privat- och företagsförsäkringar genom
Norsk Bildelsenter AS (www.bildeler.no, Amesto AccountHouse, Mekonomen Group
inklusive MECA, BilXtra och Bosch Car Service. Arbetet med att skala verksamheten
går enligt plan, vi säkerställer tillväxt för våra partners och företaget och ökar nu fokus
på att ta in nya partners, så vi tittar på både partners i Norge och Sverige.

Finans – Den 5 november meddelade vi att 10 129 982 teckningsoptioner har utnyttjats
för att teckna lika många aktier i Nord Insuretech Group AB till en teckningskurs om 1
SEK per aktie. Det innebär att bolaget har erhållit mer än 10 MSEK i ytterligare kapital.

Kompetens och kapacitet - Dessutom är vi mycket glada över att ha anställt Sofia
Nilsson som CFO för Nord Insuretech Group AB. Hon har lång chefserfarenhet från
olika befattningar inom flera branscher, bland annat som CFO och ansvarig för
compliance, riskkontroll och intern kontroll inom FinTech, bank och försäkring. Hon har
sin första arbetsdag 1.12.2021.

Verksamheten i Norge: Vi ökar kapaciteten med fler nya resurser. Den bifogade bilden
(products sold) visar ett uppdaterat urval från vår verksamhet 2021, nu med siffror för
oktober för Norge. Vi ser en ökande trend in i november. Det skapar lägre kostnad per
försäljning, högre provision och portföljinkomst för företaget (viktiga KPI:er för Nord).

För mer information, vänligen kontakta:
Børge Leknes, VD Nord Insuretech Group AB
Phone: +47 934 80 312
Mail: ir@nordinsuretechgroup.se



Om Nord Insuretech Group AB

Nord Insuretech Group levererar nästa generations integrerade försäkringar i Norden. Bolaget
har etablerat sig på den nordiska skadeförsäkringsmarknaden med sin nya och moderna
tekniska plattform. Nord Insuretech distribuerar genom partners som effektivt säljer olika
försäkringsprodukter till slutkunder via sin digitala plattform. Nord Insuretech Group är listat
på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser:
Certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121 576 90.

Ytterligare information avseende bolaget finns på www.nordinsuretechgroup.se.


