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Norwegians rekonstruksjon i Norge er
foreløpig godkjent

Oslo Byfogdembete godkjente i dag Norwegians rekonstruksjonsplan i Norge.
Dermed er begge konsernets rekonstruksjonsprosesser i Norge og Irland
godkjent av domstolene, og to svært viktige milepæler er passert i
Norwegians rekonstruksjon. Selskapet forbereder nå prosessen med å hente
inn ny kapital.

Domstolen konkluderte etter at kreditorene godkjente den norske
rekonstruksjonsplanen i en avstemmingsperiode som ble avsluttet fredag 9.
april.



– Vi er svært glade for denne viktige avgjørelsen. Når vi har passert de to
største juridiske milepælene kan vi se frem til å fortsette arbeidet med å
hente inn ny egenkapital, sier Jacob Schram, konsernsjef i Norwegian.

– Jeg er stolt over å lede et selskap som kjennetegnes av en helt enestående
stå-på-vilje. Og jeg er samtidig svært takknemlig for at vi har fått avgjørende
støtte for å kunne fortsette virksomheten vår, sier Schram.

Kjennelsene i både Irland og Norge blir rettskraftige når den planlagte
egenkapitalen er innhentet. Kapitalinnhentingen er forventet gjennomført i
løpet av mai måned.

For ytterligere informasjon, 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
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://newsweb.oslobors.no/message/530013
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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