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Finansieringsrunde skal sikre
børsnotering
________________________________________________________________________________
26. desember 2021: Det norske “deep tech” selskapet Nornir inviterer til en
ﬁnansieringsrunde på mellom 5 og 20 millioner kroner. Midlene skal ﬁnansiere
børsintroduksjon og sikre langsiktig arbeidskapital.
Tidligere i desember, sikret Nornir seg en ﬁnansiering på 300 millioner kroner fra det
amerikanske investeringsfondet GEM group som kun investerer i børsnoterte selskaper.
Avtalen med GEM innebærer at Nornir kan uforpliktet hente midler fra fondet mot at de får
10% rabatt ved fremtidige emisjoner etter børsnotering. Nornir jobber nå aktivt med en
notering på Euronext Growth i 2022 og inviterer til en mindre ﬁnansiering runde rettet mot
private investorer som skal ﬁnansiere børsintroduksjonen.
“Med GEM-avtalen har vi endelig fått på plass en forutsigbarhet i våre fremtidige leveranser. Vi
håper at planen som er presentert i prospektet er spiselig for kortsiktige investorer og våre
aksjonærer. Den vil bidra til at vi får lansert mange spennende produkter og tjenester de neste
årene.” – sier daglig leder Paal Kristian Levang.
Nornir har de senere årene holdt en veldig lav proﬁl. Det har likevel ikke hindret selskapet i å
oppnå økende interesse og inntekter under covid-perioden. Selskapet har bevisst holdt igjen
ﬂere produktlanseringer mens de har jobbet med å få ﬁnansieringen på plass.
Nornirs forskning innen hendelsesdrevne TCP/IP-nettverk har resultert i et unikt distribuert
operativsystem som kan kontrollere Internet of Things (IoT) som en online nettressurs uten
mellomvare. Teknologien gjør det mulig å bruke weblenker for IoT på tvers av domener og
nettverk, omtrent som hyperlenker fungerer på bilde, tekst og video i dag. Nornir er alene om å
tilby et slikt nettverk.
“Det har vært ﬂere eksempler opp gjennom historien på at innovasjon må følges opp med nok
kapital til å ta en markedsposisjon. Har man ikke ﬁnansielle muskler, vil de store tech gigantene
foreta omvendt utvikling på teknologien og lansere konkurrerende løsninger. Fra den dagen man
eksponerer teknologien har man et forsprang på 24 måneder før konkurrentene kommer. Innen
den tid må man ha en plan på hvordan man kan holde på forspranget,” – sier Paal Kristian
Levang.
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Lanseringen av Nornirs hovedprodukt ser ut til å være godt timet. Mange smartby-teknologier
og -løsninger er enten for dyre eller har problemer med å skalere og kommunisere på tvers av
leverandører. Nornirs teknologi muliggjør drifting av smartby og forenkler implementeringen av
IoT-tjenester der mange leverandører kan delta. Nettet fungerer som en åpen plattform der alle
kan dele data, innovere og dra nytte av hverandres innovasjon.
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“Deep-tech” startup med kontor i Oslo.
Nornir har utviklet et heterogent, desentralisert nettverk som kobler sammen
datamaskiner og annen elektronikk ved bruk av weblenker. Nettverket er uavhengig
av operativsystemer og protokoller.
SynxHive er en serie med verktøy utviklet av Nornir som brukes av utviklere og
systemintegratører.
SynxHive har fått tildelt ﬁnansiering i EU’s Horizon 2020 program (Prosjekt ID
855028), er godkjent for SkatteFUNN og delﬁnansiert med lån fra Innovasjon Norge.
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