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Geir Karlsen ny konsernsjef i Norwegian

Geir Karlsen er utnevnt til ny konsernsjef i Norwegian Air Shuttle ASA.
Utnevnelsen gjelder fra 21. juni 2021.

– Jeg er glad for å kunne meddele at Geir Karlsen har akseptert styrets
forespørsel om å tre inn i rollen som konsernsjef i Norwegian. Karlsen har
ledet en vellykket finansiell rekonstruksjon av Norwegian, og han har den
kompetansen, fokuset, tilliten og engasjementet som gjør ham til den beste
konsernsjefen for Norwegian, sier Svein Harald Øygard, styreleder i
Norwegian.



– Nå som reiserestriksjonene er i ferd med å lette, er Norwegian klar til å
tilby kundene våre tusenvis av flyvninger i Norden og Europa. I tillegg vil
selskapet iverksette ytterligere tiltak for å styrke posisjonen som lavpris-
flyselskap og for å sikre en bærekraftig lønnsomhet fremover. Geir er den
ideelle konsernsjefen til å lede dette arbeidet, sier Øygard.

Geir Karlsen (født 1965) har vært finansdirektør i selskapet siden april 2018.
Han ble utnevnt til fungerende konsernsjef i Norwegian i juli 2019, en rolle
han hadde frem til desember 2019. Han har gjennom de 12 siste årene hatt
ulike CFO-stillinger i internasjonale selskaper som Golden Ocean Group og
Songa Offshore. Før Norwegian kom han fra stillingen som Group CFO i det
London-baserte shippingselskapet Navig8 Group som har virksomhet over
hele verden og er verdens største uavhengige skipspool-operatør. Han har
bred erfaring fra børsnoterte selskaper innen shipping og offshore. Geir
Karlsen er siviløkonom fra Handelshøyskolen BI.

– Jeg er takknemlig for tilliten som styret har vist meg, og jeg ser frem til å
fortsette i Norwegian i den nye rollen som konsernsjef. Det viktigste for oss i
tiden fremover blir å øke lønnsomheten i lavpris-segmentet, og å tiltrekke oss
nye og eksisterende kunder i alle de viktigste markedene våre. Norwegian er
godt posisjonert i markedet etter den finansielle rekonstruksjonen av
selskapet, og vi har en sterk merkevare, populære produkter og tjenester – og
ikke minst et lag bestående av erfarne kolleger, klare for å kjempe om hver
eneste kunde, sier Geir Karlsen, konsernsjef i Norwegian.

Prosessen med å finne en ny finansdirektør vil begynne umiddelbart.

Styret i Norwegian besluttet den 20. juni å avslutte Jacob Schrams periode
som konsernsjef. Schrams ansettelseskontrakt, signert i 2019, gjør ham
berettiget til ni måneders oppsigelsestid. Han vil støtte styret på heltid i
oppsigelsestiden, til 31. mars 2022. Han vil inntil da motta sin nåværende
lønn, og deretter vil et 15-måneders sluttvederlag gis i månedlige
utbetalinger, som spesifisert i ansettelseskontrakten fra 20. november 2019.
Styret har forsøkt å redusere sluttvederlaget for å gjenspeile utfordringene
luftfarten står overfor, men lyktes ikke å komme til enighet om dette.

Geir Karlsen vil motta en lønn på 4,5 millioner kroner, en bonusordning
knyttet til oppnåelse av målene i forretningsplanen for 2021 og 2022 og
aksjeopsjoner som tildeles basert på aksjekursen ved børsslutt 21. juni 2021.



For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Svein Harald Øygard, styreleder: +47 90 02 40 09

Geir Karlsen, konsernsjef: +47 91 60 83 32

Om Norwegian
Norwegian ble grunnlagt i 1993, mens lavprisselskapet med Boeing 737-fly
kom på vingene i 2002. Siden den gang har målet vårt vært å tilby smarte og
hyggelige reiseopplevelser til lave priser.

Norwegian er kåret til Europas beste lavprisselskap seks år på rad av Skytrax,
og Norwegians fordelsprogram, Norwegian Reward, er fire år på rad kåret til
«Flybransjens beste fordelsprogram i Europa/Afrika» under Freddie Awards i
USA. Siden 2012 har Norwegian vunnet over 55 priser for våre produkter,
service og nyskapning innen luftfarten.

I 2019 ble Norwegian det første flyselskapet som signerte FNs program for
klimatiltak og forpliktet seg dermed til å bli klimanøytralt innen 2050.

Norwegian tilbyr rimelige flyreiser med utmerket kvalitet i et nettverk av
kortdistanseruter i Norden og til europeiske nøkkeldestinasjoner.

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

https://www.facebook.com/flynorwegian/
https://twitter.com/Fly_Norwegian
https://www.instagram.com/flynorwegian/?hl=en
https://www.linkedin.com/company/norwegian-air-shuttle
https://www.youtube.com/user/norwegian
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