
VD:s brev till aktieägarna januari 2022
Kära aktieägare,

2021 blev ett mycket händelserikt år för Nord Insuretech Group då vi noterades på
Nasdaq First North i början av året, sedan har vi förvärvat Pronans Forsikring, vi har
stärkt kapitalsidan och vi har lanserat distributionslösningar till våra partners.

Nords identitet är baserad på det nordiska, stabila, trygga och innovativa. Vi är en
utmanare inom försäkringsbranschen. Norden är idag en av de mest digitaliserade
regionerna i världen samtidigt som det är en trygg och stabil region. Detta ger Nord
unika möjligheter i utvecklingen av verksamheten. Kunderna vill generellt sett ha
förenklade, smarta och ärliga lösningar – vilket också är kärnan i de lösningar som
Nord nu har lanserat och erbjuder.

Drift –

Nord har säkrat den löpande driften och distributionen av privat- och
företagsförsäkringar genom Norsk Bildelsenter AS (www.bildeler.no), Amesto
AccountHouse och Mekonomen Group (inklusive Meca och BilXtra). Vi säkerställer
tillväxt för våra partners och företaget och ökar nu vårt fokus på att ta in nya partners,
där vi tittar på partners både i Norge och Sverige.

Förvärvet av Pronans Forsikring AS i maj gav företaget utmärkt spetskompetens, en
operativ verksamhet med ledande medarbetare som är i topp i Norge. Detta
accelererar tillväxten parallellt med företagets fortsätta investeringar i plattform och
utveckling mot nya och befintliga partners.

Den 25 februari 2021 ingick Nord ett avtal med Nordic Benefits
(www.nordicbenefits.com). Genom samarbetet med Nordic Benefits kommer Nord att
stärka sitt kundvänliga koncept och distribution genom att erbjuda unika och
specialiserade försäkringsprodukter till den nordiska marknaden.

Den 1 november ingick Nord ett avtal med YOUPLUS Livsforsikring. Genom
samarbetet med YOUPLUS stärker Nord sitt kundvänliga koncept och distribution
genom att erbjuda livförsäkringsprodukter till våra distributionspartners.

Finans –



Styrelsen för Nord har under året arbetat med en finansiell plan för att utveckla ett
skuldfritt företag som är positionerat för tillväxt. Nord har säkerställt detta genom flera
riktade steg, vi hänvisar till pressmeddelandet i augusti.

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.

Styrelseledamöter och andra investerare har tagit betydande positioner i aktien under
2021, se uppdaterad översikt per 11 januari:
https://www.nordinsuretechgroup.se/sv/storsta-aktieagarna

Jag ser fram emot 2022, ett år då vi kommer att befästa vår position som en utmanare
inom försäkringsbranschen.

Verksamheten i Norge: Vi ökar kapaciteten med fler nya resurser. Den bifogade bilden
(products sold) visar ett uppdaterat urval från vår verksamhet med siffror för 2021 från
Norge. Vi ser en god trend in i december. 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.


