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Norwegians plan for rekonstruksjon
fremlagt for retten

Planen for den finansielle restruktureringen av Norwegian er i dag lagt frem
for selskapets kreditorer og aksjonærer. Dersom planen godkjennes, vil
selskapet kunne videreføre rekonstruksjonen og iverksette en
kapitalinnhenting med oppstart i april og med en målsetting om
ferdigstillelse i mai 2021.

– Etter at den foreløpige planen ble lagt frem for kreditorene den 14. januar,
har vi hatt mange gode, men krevende forhandlinger med kreditorer. Nå er vi
kommet frem til en plan som rekonstruktørene i Irland og Norge mener er en



god løsning for selskapets kreditorer og eiere. Vi ser på dette som en viktig
milepæl i prosessen med å sikre fremtiden for Norwegian, sier konsernsjef i
Norwegian, Jacob Schram.

Planen, som fremlegges for kreditorene og etter nødvendige kreditormøter
fremlegges av den irske rekonstruktøren (Examiner) til Irish High Court for
godkjennelse, beskriver hvordan de ulike kreditorene vil bli håndtert når
rekonstruksjonsprosessene gjennomføres. Usikrede kreditorer som ikke vil
delta i den kommende emisjonen vil få kontanter og et dividendekrav som
samlet utgjør rundt fem prosent. Dividendekravet vil kunne konverteres til
aksjer som samlet vil utgjøre omtrent 25 prosent av aksjekapitalen. Nye
investorer vil etter emisjonen sitte med rundt 70 prosent av aksjekapitalen,
mens dagens aksjonærer vil ha rundt fem prosent.

– Vi håper at den irske retten skal ta endelig stilling til planen i løpet av de
neste par ukene. Etter godkjennelse der skal planen behandles i den norske
rekonstruksjonen. Dersom alt går som vi ønsker, vil vi kunne gjennomføre
kapitalinnhentingen i løpet av mai, sier Geir Karlsen, finansdirektør i
Norwegian.

Norwegian har søkt å finne gode løsninger for en liten andel kunder som ikke
har fått refusjon fra tiden før den irske rekonstruksjonsprosessen ble
igangsatt, den 18. november 2020. Rundt 98 prosent av refusjonskravene som
oppstod i denne perioden, der bookingen ble gjort direkte med Norwegian,
ble refundert før åpningen av rekonstruksjonsforhandlingene. I Norge gjelder
det nesten samtlige kunder, 99,6 prosent. Til tross for diskusjoner med både
den irske Examiner og den norske rekonstruktøren, har det dessverre vist seg
umulig å refundere gjenstående kundekrav fullt ut på grunn av
grunnleggende prinsipper i slike rekonstruksjonsprosesser.

– Fra selskapets side har vi ønsket å refundere de siste kundene fullstendig,
og vi beklager at det ikke blir mulig, sier Geir Karlsen.

For mer detaljert informasjon om den fremlagte planen, se børsmelding.

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

https://newsweb.oslobors.no/message/527351


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.
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