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Emisjon i Norwegian: Posisjonering for
videre vekst

Styret I Norwegian Air Shuttle ASA har besluttet å utstede opp til 1 620 000
nye aksjer, noe som tilsvarer ca 5 prosent av dagens Norwegian aksjer. Dette
tilsvarer ca 250- 260 millioner kroner, basert på dagens kurs. Inntektene skal
benyttes til å styrke selskapets egenkapital og posisjonere Norwegian for
fremtidige vekstmuligheter.

- Vi ser nye muligheter fremover. Dette kombinert med den gode utviklingen
for selskapet gjør at det nå er riktig tidspunkt for å sikre selskapets posisjon
og fleksibilitet ytterligere, sier administrerende direktør Bjørn Kjos.

I tilknytning til denne transaksjonen vil HBK Invest AS redusere sin eierandel
i selskapet med 3 prosent. Administrerende direktør Bjørn Kjos og styreleder
Bjørn Kise eier HBK Invest med en andel på hhv 84 og 8 prosent.

- Selskapet er nå av en slik størrelse at jeg finner det naturlig å åpne for nye
investorer, både norske og internasjonale. Målsettingen er å bygge en base av
sterke og engasjerte investorer som kan støtte selskapet i videre vekst. Flere
tilgjengelige aksjer vil dessuten gjøre Norwegian aksjen enda mer attraktiv,
sier Bjørn Kjos.
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Om Norwegian
Norwegian er det største norske flyselskapet, og et av Europas ledende
lavprisselskaper med rundt 4500 ansatte. Selskapet tilbyr et omfattende
rutenett mellom de nordiske landene og destinasjoner i Europa.

Siden oppstarten i 2002 har mer enn 300 millioner passasjerer fløyet med
Norwegian. Norwegians viktigste oppgave har alltid vært å tilby rimelige
flybilletter til alle og å la folk fly med mer valgfrihet på reisen.

Norwegian er en pådriver for bærekraftige løsninger og grønn omstilling i
luftfarten. Selskapet har som mål å redusere CO2-utslippet med 45 prosent
innen 2030. Derfor fornyer selskapet flyflåten, løfter frem bærekraftig
flydrivstoff, reduserer og gjenvinner avfall og bruker vær- og vinddata for mer
effektive flyvninger som sparer drivstoff. Norwegian ønsker å være det mest
bærekraftige valget for passasjerene.

Følg Norwegian på Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn og YouTube.
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