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Norsk tech-selskap henter 300
millioner kroner fra GEM
________________________________________________________________________________

Det Steinkjer-baserte selskapet Nornir har signert en investeringsavtale verdt 300 millioner
kroner fra GEM Global Yield LLC SCS (GEM). GEM er en privat investeringsgruppe som
forvalter 3,4 milliarder dollar med fokus på nye og fremvoksende markeder. Selskapet er
basert i Luxemburg med kontorer i Paris, Nassau (Bahamas) og New York.

Investeringsavtalen gir Nornir mulighet for å hente opptil 300 millioner kroner fra GEM over en
36-måneders periode etter at Nornir-aksjen har blitt børsnotert. Nornir vil kontrollere
tidspunktet, samt maks og minimumsbeløp ved aksjetegning. Nornir planlegger direkte
notering på Euronext Growth i løpet av 2022 som følge av investeringen.

Nornir’s unike "Hive Mind"-nettverk er en egenutviklet maskinlærings-teknologi som forenkler
implementeringen av kunstig intelligens (AI) i smartby-installasjoner og tingenes internett
(IoT). Smartbymarkedet er verdens raskest voksende marked estimert til 100 billioner dollar i
2021.

Teknologien til Nornir åpner for nye muligheter innen digitale ting og tjenester som kan få sin
intelligens fra et heterogent nettverk, og som kan integreres med for eksempel 3D-modeller
(BIM) og Digital Twin-systemer. En av fordelene med å bruke Nornir´s maskinlæringssystem er
at fysiske ting kan bli «levende», slik at de selv kan fortelle når de må byttes ut, hvem som kan
erstatte dem og når. Nornir’s autonome løsninger vil slik drastisk kunne redusere kostnadene
og forenkle forvaltningen av smarte bygninger.

«Med investeringen fra GEM kan vi nå starte implementeringen av vår internasjonale
go-to-market plan. Vi har jobbet utrolig hardt i mange år, og kan nå endelig se konturene av våre
globale visjoner.» – sier Paal Kristian Levang, Gründer/CEO, Nornir

Om GEM
Global Emerging Markets (GEM) er en alternativ investeringsgruppe som forvalter 3,4
milliarder dollar gjennom mangfoldige investeringsinstrumenter innen fremvoksende
markeder. Investeringsgruppen har gjennomført over 480 transaksjoner i 70 land på tvers av 5
kontinenter.
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GEMs investeringsinstrumenter gir konsernet og dets investorer en diversifisert portefølje av
aktivaklasser som spenner over det globale private investeringsmarkedet.

Hvert investeringsinstrument har ulik grad av operasjonell kontroll, risikojustert avkastning og
likviditet profil. Investeringene eksponerer GEM og dets partnere mot: Small-Mid Cap
Management Buyouts, Private Investments in Public Equities og utvalgte ventureinvesteringer.

Les mer om selskapet på gemny.com.

Om Nornir
Nornir er en teknologileverandør som tilbyr state-of-the-art verktøy for utvikling av nevrale
nettverk. Verktøyene tilhører en ny generasjons nettverksteknologi med livslang mobilitet og
dynamisk verdikjedestyring.

Selskapets misjon er å hjelpe innovatører og utviklere til å tilpasse seg det raskt voksende
AI-markedet – og samtidig sikre gode integrasjoner på tvers av systemer uten å tilføre mer
kompleksitet.

Nornir har blitt belønnet med Seal Of Excellence fra EUs Horizon 2020-program og er
delfinansiert av Innovasjon Norge og Steinkjer kommune.

Les mer om selskapet på nornir.io.
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