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Norwegian ansöker om rekonstruktion i
Norge
Norwegian har i dag ansökt om rekonstruktionsförhandlingar hos Asker och
Bærum tingsrätt i Norge. En sådan process går parallellt med
reorganiseringsprocessen i Irland.

Efter att den irländska domstolen 7 december godkänt Norwegians
reorganiseringsprocess (examinership) har bolaget idag ansökt om en
tilläggsprocess för rekonstruktion enligt norsk lag. Det meddelar Norwegian i
ett börsmeddelande tisdag 8 december.

– En parallell rekonstruktion enligt norsk lag gynnar alla berörda parter och
ökar sannolikheten för ett framgångsrikt resultat. Vårt mål är att trygga
arbetsplatser och bidra till att säkerställa kritisk infrastruktur och bidra till
ekonomisk tillväxt i Norge, säger Norwegians koncernchef Jacob Schram.
– Vi kommer att använda den här tiden väl och jobba mot målet att minska
bolagets skuld, minska antalet flygplan i flottan och återigen bli ett attraktivt
flygbolag för investerare. Vi kommer att vara redo att möta konkurrensen om
kunderna efter Coronapandemin, fortstätter Schram.
Norwegian ansökte om reorganiseringsprocess enligt irländsk lag 18
november. Processerna påverkar inte den löpande verksamheten och bolaget
fortsätter att flyga som planerat. Både obligationer och aktier handlas som
vanligt på Oslo börs. Som tidigare aviserat fortsätter Norwegian Reward som
normalt så att medlemmar kan fortsätta tjäna och använda CashPoints.
För mer information, endast för media:
Norwegians
kommunikationschef charlotte.holmbergh.jacobsson@norwegian.com

Norwegians berättelse började för över 27 år sedan. Bolaget etablerades
1993 men lågprisbolaget med Boeing 737-plan började flyga först 2002.
Norwegian har blivit en central aktör inom internationell luftfart; först med
kortdistanslinjer i Europa och sedan långdistanslinjer till och från USA, Asien
och Sydamerika. Norwegian har idag en modern och bränsleeffektiv
flygplansflotta som består av flygplansmodellerna Boeing 787 Dreamliner
och Boeing 737.
Under 2019 blev Norwegian det första flygbolaget att underteckna FN:s
program för klimatåtgärder och förpliktade sig därmed att bli klimatneutralt
innan 2050.
Norwegian har utsetts till Europas bästa lågprisbolag sex år i rad av Skytrax
och fem år i rad har passagerarna röstat fram Norwegian som världens bästa
lågprisbolag på långdistanslinjer. Dessutom har bolagets lojalitetsprogram
Norwegian Reward utsetts till ”Flygbranschens bästa lojalitetsprogram i
Europa/Afrika” under Freddie Awards i USA. Sedan 2012 har Norwegian fått
över 55 priser och utmärkelser för bolagets produkter, service och

nyskapande inom flygbranschen.
För mer information, vänligen besök www.norwegian.com
Följ Norwegian på Facebook, Twitter, Instagram, LinkedInochYouTube.
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