Boeing 737-800. Foto: Jørgen Syversen.
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Norwegian innkaller til ekstraordinær
generalforsamling
Norwegian har i dag sendt ut innkalling til ekstraordinær generalforsamling
17. desember for å be aksjonærene om nødvendige fullmakter til blant annet
å konvertere gjeld til egenkapital samt potensielt innhente ny kapital. Dette
er en del av den planen selskapet jobber med for å gjennomføre den
pågående reorganiseringsprosessen selskapet er inne i.
– Vi har som mål å få på plass et finansielt sterkt og konkurransedyktig
flyselskap. Det vil medføre en ny finansiell struktur, en tilpasset flåtestørrelse
og et forbedret tilbud til kundene våre, sier konsernsjef i Norwegian, Jacob

Schram.
– Vi er inne i en krevende situasjon, men vi jobber systematisk med planer
som skal ivareta hensynet til kunder, ansatte, långivere så vel som selskapets
aksjonærer, sier Schram.
– Vår plan inneholder forslag til en sammensatt tiltakspakke mot långivere,
andre kreditorer og interessenter, samt eksisterende og potensielt nye
aksjonærer, som vil kunne medføre en helhetlig løsning, sier finansdirektør i
Norwegian, Geir Karlsen.
Børsmeldingen kan leses her.

Om Norwegian
Historien om Norwegian begynte for over 27 år siden. Norwegian ble
grunnlagt i 1993, mens lavprisselskapet med Boeing 737-fly kom på vingene
i 2002. Norwegian har blitt en sentral aktør i internasjonal luftfart. Først med
kortdistanseruter i Europa og senere med langdistanseruter til og fra USA,
Asia og Sør-Amerika. Norwegian har i dag en moderne og drivstoffeffektiv
flåte bestående av Boeing 787 Dreamliner- og Boeing 737-fly.
I 2019 ble Norwegian det første flyselskapet som signerte FNs program for
klimatiltak og forpliktet seg dermed til å bli klimanøytralt innen 2050.
Norwegian er kåret til Europas beste lavprisselskap seks år på rad av Skytrax,
og fem år på rad har passasjerene stemt frem Norwegian som verdens beste
lavprisselskap på langdistanseruter. I tillegg er Norwegians fordelsprogram,
Norwegian Reward, 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 selskapets produkter, service og nyskapning innen
luftfarten.
Følg Norwegian på Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn og YouTube.
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