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Endringer i Norwegians styre

Nestleder i Norwegians styre, Erik G. Braathen, har besluttet å fratre.

- Erik G. Braathen har gjort en stor innsats i Norwegians styre gjennom syv år.
Han har lagt ned et betydelig arbeid og vært med på å skape store verdier.
Med så sterk aktivitet og utvikling i selskapet har det vært meget
arbeidskrevende og tidkrevende år i Norwegians styre. Jeg har derfor full
forståelse for at Erik G. Braathen nå ønsker å frigjøre tid til andre gjøremål,
men beklager at han vil fratre, sier styreleder Bjørn H. Kise.

- For meg er dette en vemodig, men riktig beslutning. Jeg har vært med på
syv fantastiske år i selskapet og Norwegian’s posisjon og resultater er
imponerende. 　Jeg er overbevist om at Norwegians vekst og utvikling vil
fortsette. 　Det er likevel ikke grunn for å legge skjul på at mitt mangeårige
engasjement har kostet mye tid. Jeg er sikker på at styret vil fortsette det
gode arbeidet som er gjort frem til nå, sier Erik G. Braathen.
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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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