
2021-03-26 17:58 CET

Norwegians rekonstruktion på Irland
preliminärt godkänd – viktig milstolpe
även för den norska processen

Norwegians rekonstruktionsprocess på Irland, så kallad Examinership, har
idag godkänts av High Court i Dublin, Irland. Beslutet innebär att samma
förslag kommer att skickas för godkännande i Norge. Norwegian kommer
därefter arbeta med kapitalanskaffning och målet är att den processen ska
vara klar i slutet av maj.

Den irländska processen med Examinership är en rekonstruktion som
omfattar flera av Norwegians irländska dotterbolag. Målet med processen,



som inleddes 18 november förra året, är bland annat att stärka bolaget
finansiellt och anpassa storleken på flottan till framtida behov.

– Vi är verkligen glada över att den irländska domstolen har godkänt
Norwegians rekonstruktion på Irland. Nu har vi den biljett vi behöver för att
kunna gå vidare med rekonstruktionen i Norge och ta in nytt kapital, säger
Jacob Schram, koncernchef på Norwegian.

Avgörandet från den irländska domstolen kom efter ett flertal möten med
bolagets borgenärer som med stor majoritet röstade för att rekonstruktionen
skulle genomföras. En liknande omröstning kommer inom 14 dagar äga rum
bland borgenärerna i den norska rekonstruktionen, innan den norska
domstolen fattar ett slutgiltigt beslut. Den norska rekonstruktionen fortsätter
därmed enligt plan och förväntas bekräftas i mitten av april.

– Det här är en krävande process som inte är över än men dagens
domstolsbeslut stärker vår förhoppning på ett positivt utfall. Vi förbereder oss
på att vara där för kunderna när effekterna av pandemin avtar,
reserestriktionerna lättar och världen öppnar upp igen, fortsätter Schram.

Dagens beslut vinner laga kraft efter en månad då överklagandefristen löpt ut
och bolaget kommer tekniskt sett befinna sig i Examinership tills man har
tagit in det planerade egna kapitalet. Målsättningen är att kapitalanskaffning
ska vara klar i slutet av maj och förutsätter att den juridiska processen
fortsätter enligt plan.

För mer information om domstolsbeslutet, vänligen se meddelande till Oslo
Børs.

Norwegian etablerades 1993 men lågprisbolaget med Boeing 737-plan
började flyga 2002. Ända sedan dess har vårt fokus varit att erbjuda smarta
och bra resor till låga priser. Norwegian har utsetts till Europas bästa
lågprisbolag sex år i rad av Skytrax och lojalitetsprogram Norwegian Reward
har 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.
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Under 2019 blev Norwegian det första flygbolaget att underteckna FN:s
program för klimatåtgärder och förpliktade sig därmed att bli klimatneutralt
innan 2050.

Norwegian erbjuder prisvärda flygresor med utmärkt kvalitet i Norden och till
viktiga destinationer i Europa.

För mer information, vänligen besök www.norwegian.com 

Följ Norwegian på Facebook, Twitter, Instagram, LinkedInochYouTube.
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