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Endringer i Norwegian-ledelsen

Norwegians finansdirektør Frode Foss går av, og leder for Investor Relations,
Tore Østby, blir konstituert finansdirektør. Tore Østby har vært ansvarlig for
IR i Norwegian siden 2014.

- Jeg er svært takknemlig for den jobben Frode Foss har lagt ned for
Norwegian gjennom mange år. Han har gjort en meget solid innsats i
Norwegian helt siden oppstarten av selskapet, og jeg har stor forståelse for at
han etter hele 15 år som finansdirektør ønsker å konsentrere seg om andre
oppgaver, sier konsernsjef Bjørn Kjos.

- Jeg har hatt en fantastisk tid i Norwegian siden oppstarten i 2002 og er glad
for at Bjørn Kjos tok meg med på å bygge Norwegian til det selskapet har
blitt i dag. Nå er tiden kommet for å gjøre noe annet og jeg ønsker Norwegian
lykke til videre, sier Frode Foss.

Tore Østby (52) som konstitueres i stillingen, har jobbet 15 år innen
finanssektoren i ulike meglerhus, og har blant annet vært analysesjef i
Nordea. Han har også bakgrunn fra Orkla-konsernet innen konsernutvikling
(M&A) og som økonomisjef i Orkla Media. Tore Østby begynte i Norwegian
høsten 2014. Han har økonomidanning fra Handelshøyskolen BI og er
autorisert finansanalytiker (AFA) fra Norges Handelshøyskole (NHH).

Norwegian er det sjette største lavprisselskapet i verden med rundt 7000
dedikerte medarbeidere. I dag opererer Norwegian over 500 ruter til mer enn
150 destinasjoner i Europa, Nord-Afrika, Midtøsten, Thailand, Karibia og USA.
Norwegian har en flyflåte på rundt 130 fly som frakter omlag 30 millioner
passasjerer i året. Selskapet har en av verdens yngste flåter med en
gjennomsnittsalder på 3,6 år. I 2015 ble Norwegian kåret til det mest
miljøvennlige transatlantiske flyselskapet avThe International Council on

http://www.theicct.org/transatlantic-airline-efficiency-2014


Clean Transportation (ICCT). Både i 2015 og 2016 har Norwegian blitt kåret
til verdens beste lavprisselskap på langdistanseruter, ifølge flypassasjerer
som har stemt i anerkjente SkyTrax World Airline Awards. For fjerde år på rad
har Norwegian også blitt kåret til Europas beste lavprisselskap av SkyTrax.

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