
Nord Insuretech Group AB publicerar
bokslutskommuniké för 2021
Tredje och fjärde kvartalet i siffror 

• Nettointäkter TSEK 6 557 (214) 

• EBITDA TSEK -6 214 (-13 102) 

• EBIT TSEK -12 958 (-15 054) 

• Resultat efter skatt TSEK -10 969 (-23 114*) 

• Resultat per aktie uppgick till SEK -0.08 (-0.25) 

• 31 december var likvida medel TSEK 9 476 (5 015) 

Hela året i siffror 

• Nettointäkter TSEK 8 039 (214) 

• EBITDA TSEK -11 140 (-151 096) 

• EBIT of TSEK –21 998 (-153 048) 

• Resultat efter skatt TSEK  -21 253 (-160 950*) 

• Resultat per aktie uppgick till SEK -0.16 (-1.74) 

• 31 december var likvida medel TSEK 9 476 (5 015) 

* Av resultatet under andra halvåret 2020 utgör 13 532 TSEK engångskostnader relaterade till förvärvet av Prosjekt
Duo AS, omstrukturering av bolaget fram till notering på Nasdaq First North Growth Market. 

Väsentliga händelser under perioden 

Notering på Nasdaq First North Growth Market 



Den 11 januari 2021 blev Nord Insuretech Group AB:s aktier återupptagna till handel på Nasdaq
First North Growth Market. I samband med noteringen genomfördes nyemission som beskrivits
nedan under aktieägaröversikt och emissioner. Aktien handlas under kortnamnet ”NORDIG”.  

Distributionsavtal med Nordic Benefits 

Nord ingick den 25 februari 2021 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. Först ut är tandhälsoförsäkring. 

Riktad emission av 18 maj 2021, förvärv av Pronans Forsikring AS 

Nord Insuretch Group AB:s styrelse har den 18 maj beslutat att förvärva 100 procent av aktierna
i Pronans Forsikring AS (”Transaktionen”). Köpeskillingen erläggs genom en riktad emission av
14 282 112 aktier i Nord Insuretech Group AB till säljarna av Pronans Forsikring AS,
motsvarande 9 997 478 SEK (avtalat pris var 0,70 SEK per aktie). Säljarna av Pronans
Forsikring AS blir efter Transaktionens genomförande ägare till 12,36 procent av det totala
antalet aktier och röster i Nord Insuretech Group AB (Nord). 

Därigenom är en ny byggsten i Nord:s affärsmodell på plats och vi positionerar oss för att
ytterligare skala upp distribution till våra partners genom Nords tekniska plattform.  

Konvertibelt lån av 20 juli 2021 

I samband med en ökad investering genom partners och efter förvärvet av Pronans Forsikring
AS i juni stärker bolaget sin investeringsgrad genom ett konvertibelt lån till nyckelägare och
investerare. Kapitalet kommer att användas för ytterligare tillväxt och utnyttjande av den
position som företaget har skapat gentemot sina partners.  

Nord har erhållit teckningar för 6 miljoner kronor och styrelsen beslutade den 20 juli 2021 för
att genomföra kapitaliseringen. Följande teckningar är gjorda: Strategic Investments
(styrelseledamoten Kim Mikkelsen), tecknade för 2 miljoner kronor, Noria Group (styrelsens
ordförande Jo Arnstad), tecknade 1 miljon kronor, Klaus Zwisler tecknade 1 miljon kronor,
GSG Holding tecknade 1 miljon kronor, Bauta Invest har tecknat sig för 500 000 kronor,
Median Holding (styrelsens ordförande Jo Arnstad), tecknade 300 000 kronor, Vikna Invest
(styrelseledamot Ivar Williksen), tecknade 200 000 kronor. 

Kvittningsemission Fårö Capital AB 

Som tidigare meddelats har företaget ett låneavtal med Fårö Capital AB. Parterna har kommit
överens om att konvertera det utestående beloppet till aktier. 

Som ett resultat av ett positivt utfall av processen mot garanter som bolaget har varit engagerat i
är restskulden 3,67 miljoner kronor, som nu omvandlas till aktier med 5% rabatt på aktiekursen,
beräknat som ett vägt genomsnitt av priset 11-13 augusti, 0,59 SEK. Detta ger Fårö Capital
6 576 352 aktier i Nord. Transaktionen förväntas slutföras i början av september, vilket är i god
tid före deadline 1 december 2021. 

Kvittningsemission skulder 

Sedan 3 augusti 2021 har styrelsen i Nord arbetat med en ekonomisk plan för att utveckla ett
skuldfritt företag. Avtalet med Fårö, som offentliggjordes den 19 augusti, var en viktig del av
denna process. Den 23 augusti beslutade styrelsen att alla betydande utestående skulder (cirka
5,5 miljoner kronor) ska förhandlas fram till konvertering till aktier i Nord Insuretech Group
AB. Detta görs till en vägd genomsnittlig aktiekurs den 19, 20, 23 augusti, 0,76 kronor. Alla
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kreditorer har idag, den 24 augusti, undertecknat detta avtal. De fem största aktieägarna har i
dag den 24 augusti kommit överens om att rösta för avtalet vid nästa bolagsstämma. 

Som ett resultat får Noria Group AS 4 548 933 aktier (styrelseordförande Jo Arnstad), Skaidi
AS 279 828 aktier (styrelseledamot Ole Morten Settevik) och tidigare och nuvarande
styrelseledamöter får aktier för utestående belopp. 

Distributionsavtal och lansering med Norsk Bildelsenter (Bildeler.no) 

Nord ingick den 13 september 2021 ett avtal med Norsk Bildelsenter (www.bildeler.no). Genom
samarbetet med Bildeler.no har Nord stärkt sitt kundvänliga koncept och distribution genom att
erbjuda unika och specialiserade försäkringsprodukter till den nordiska marknaden.
Försäkringstjänsterna leveras av Nord Forsikring AS, Nords helägda dotterbolag. Genom
partnerskapet med Norsk Bildelsenter vill kundresor och priser skräddarsys utifrån unika och
djupa kunskaper om kunderna. Avtalet gäller privata skadeförsäkringar och företagsförsäkringar
för Bildeler.no kunder. Norsk Bildelsenter / Bildeler.no har cirka 200 000 kunder, och
kundbasen växer snabbt. 

Nord kan lanserade sin robotlösning för försäljning av privata försäkringar för kunder hos
Norsk Bildelsenter AS (Bildeler.no) den 1 november 2021. 

Teckning av teckningsoptioner 

Den 22 oktober 2021 tecknade de största ägare i Nord Insuretech Group AB 100% av sina
teckningsoptioner (7 199 990) med pris 1 SEK. I enlighet med bolagsstämmor 2020 (se
nyhetsrum) finns det 22 375 458 teckningsoptioner, genomfört som riktad emission. Villkor; En
(1) teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs 1
kronor per aktie under perioden 1 november 2020 – 31 oktober 2021 samt till teckningskurs
1,40 kronor per aktie under perioden 1 november 2021 – 31 oktober 2022. Följande aktieägare
har utnyttjat nedan angivna antal teckningsoptioner den 29 oktober 2021: 

Strategic Investments (styrelseledamoten Kim Mikkelsen) 7 199 990 optioner, Noria Group
(styrelseordförande Jo Arstad) 1 500 000 optioner, Klaus Zwisler 879 998 optioner, Vikna
Invest AS (styrelseledamoten Ivar Williksen) 500 000 optioner, Erik Rønningen 49 994
optioner 

Avtal med Youplus  

Nord ingick den 1 november 2021 ett avtal med YOUPLUS Livsforsikring (UPLUS.no).
Genom samarbetet med YOUPLUS stärker Nord sitt kundvänliga koncept och distribution
genom att erbjuda livförsäkringsprodukter till våra distributionspartners. YOUPLUS ägs av en
stor schweizisk aktör, Swiss InsurEvolution Partners, ett nätverk av försäkringsbolag etablerat
2012, med syfte att skapa en gemensam plattform för utveckling av innovativa idéer och
lösningar. Bolaget består av personer med lång karriär och djup kunskap om
försäkringsbranschen. De verkar i stora delar av Europa, och går nu in på den nordiska
marknaden. YOUPLUS Livsforsikring NUF är den nordiska filialen av YOUPLUS Assurance
AG, som ägs av schweiziska InsurEvolution Partners. 

Nord Insuretech Group AB utser ny CFO 

Sofia Nilsson är 11 november 2021 anställd som CFO för Nord Insuretech Group AB. Hon har
lång ledningserfarenhet från olika befattningar inom flera branscher, bland annat som CFO och
ansvarig för compliance, riskkontroll och intern kontroll inom FinTech, bank och försäkring. 

Nord Insuretech Group AB föreslår avtal med Navigator Consult AS 

https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/www.bildeler.no


Styrelsen i Nord Insuretech Group AB beslutade beslutade 17 december (se pressmedellande 17
och 23 december) med stöd av bolagsstämmans bemyndigande den 23 juni 2021 om en riktad
emission av högst 3 000 000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid
fullt utnyttjande med högst 600 000 kronor. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas
företrädesrätt är att ge Navigator incitamentet att förmedla ett samarbetsavtal samt att detta
bedöms vara centralt för bolaget. Avtalet skulle möjliggöra för bolaget att ytterligare stärka sin
position på marknaden. Bolaget har även bedömt att Navigator skulle vara en strategisk
investerare i bolaget. Navigator är ett oberoende företag specialiserat på internationell
plassering av försäkringsrisk, djupt rotade på grundtanken om förståelse för värdekedjor,
riskhantering och business intelligence. 

Kallelse till extra bolagsstämma i Nord Insuretech Group AB 

Aktieägarna i Nord Insuretech Group AB (publ) kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 19
januari 2022. 

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång 

Avtal om likviditetsgaranti avslutas  

Nord Insuretech Group AB avslutar sitt avtal med Lago Kapital LTD som likviditetsgarant för
bolagets aktie. Avtalet upphör att gälla den 11 februari 2022. 

Extra bolagsstämma i Nord Insuretech Group AB 

Vid extrastämman i Nord Insuretech Group AB (”bolaget”) den 19 januari 2022 fattades nedan
angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i
stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats,
www.nordinsuretechgroup.se. 

Stämman beslutade om: 

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag att i efterhand godkänna, ratihabera, det
konvertibla låneavtal som Bolaget ingick den 16 juli 2021 med bland andra, Bolaget som
låntagare och Noria Group AS, Strategic Investments A/S och Vikna Invest som långivare
(”Låneavtalet”). 

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag om en riktad nyemission av 7 700 548 aktier,
och en ökning av aktiekapitalet med 1 540 109,6 kronor. 

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag att i efterhand godkänna, ratihabera, det
konvertibla låneavtal som Bolaget ingick den 24 augusti 2021 med bland andra, Bolaget och
Bolagets styrelseledamöter Jo Arnstad, Ole-Morten Settevik, Ivar S.  Williksen, Stein Ole
Larsen och Kim Mikkelsen (”Konverteringsavtalet”). 

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag om en riktad nyemission av 7 656 273 aktier,
och en ökning av aktiekapitalet med 1 531 254,6 kronor. 

Styrelsen bemyndigades att, inom ramen för bolagsordningens för var tids gränser för aktier och
aktiekapital, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma besluta om
nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan företrädesrätt för
aktieägarna. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning
eller kontant betalning. Den sammanlagda emissionslikviden i emissioner som beslutas med
stöd av bemyndigandet får inte överstiga 50 000 000 SEK. Syftet med bemyndigandet och
skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske på
ett tidseffektivt sätt för att minska skuldsättningen, finansiera företagsförvärv eller investeringar
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i nya eller befintliga verksamheter samt för att tillgodose Bolagets kapitalbehov. Styrelsen, eller
den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar av bemyndigandet som kan visas
erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket. 

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att anta en ny
bolagsordning. 

Nord Insuretech Group AB anställer ny Chief Sales Officer 

Morten Steinsvik är 31 januari 2022 anställd som Chief Sales Officer (CSO) för Nord
Insuretech Group AB. Han har 15 års erfarenhet från försäkringsbranschen, specialiserad på
partnerdriven distribution. Han grundade Pronans Forsikring och har under sin karriär varit
ansvarig för utvecklingen av flera stora försäkringsbestånd. Efter detta består ledningsgruppen
av Børge Leknes (Group CEO), Sofia Nilsson (CFO), Morten Steinsvik (CSO), Frank
Rosenfors (CTO, CEO Norge). 

Avtal med Tryg  

Nord har genom dotterbolaget Pronans försäkring 23 mars 2022 ingått avtal med Tryg som
försäkringsgivare. Avtalet omfattar privata sakförsäkringar, företagsförsäkringar, livförsäkringar
samt nya produkter som bankförsäkring och larm vilket gör att vi kan nå nya kunder och
därmed skapa ytterligare intäkter. Nord anställer åtta nya säljare för att stödja avtalen.
Bedömning är att avtalet kommer generera en ökad marginal med 5% på befintliga produkter,
och att nya produkter kommer ge ca 10% högre LTV per kund. 

Rapporten bifogas detta pressmeddelande och är tillgänglig via följande länk;
https://www.nordinsuretechgroup.se/sv/investerare/rapporter--presentationer

Denna information är sådan information som Nord Insuretech Group AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 mars 2022 kl 12.00 CEST. 

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.
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