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Norwegian utser ny CFO

Hans-Jørgen Wibstad har utsetts till Chief Financial Officer för Norwegian.
Han tillträder tjänsten senast den 1 juni 2022.

- Jag ser fram emot att välkomna Hans-Jørgen Wibstad till vår ledningsgrupp.
Hans strategiska tankesätt och omfattande erfarenhet inom ekonomi och
management kommer att uppskattas mycket och jag är övertygad om att han
har rätt bakgrund och erfarenhet för att ta Norwegian framåt, säger Geir
Karlsen, vd för Norwegian. 

Hans-Jørgen Wibstad är idag EVP & CFO på Multiconsult ASA. Han har mer än



20 års erfarenhet från olika CFO- och ledningsroller inom industri,
skeppsbyggnad, sjöfart och offshore, inklusive CFO för Kongsberg Gruppen.
Hans-Jørgen har även bred erfarenhet från finansmarknaderna och har jobbit i
corporate banking i flera år.

- Jag är verkligen glad över den här möjligheten. Norwegian är ett
marknadsledande lågprisflygbolag med ett starkt varumärke och en lojal
kundbas. När flygbranschen nu börjar återgå till det normala, ser jag fram
emot att med mina tidigare erfarenheter bygga vidare och arbeta med en
dynamisk och stark ledningsgrupp för att bygga upp ett starkt Norwegian,
säger Hans-Jørgen Wibstad. 

Wibstad är född 1964 och är norsk medborgare. Han har en masterexamen i
företagsekonomi (MBA) från University of Colorado i Boulder i USA. Wibstad
ersätter Geir Karlsen, som idag både är CFO och vd.

Norwegian etablerades 1993 men lågprisbolaget med Boeing 737-plan
började flyga 2002. Ända sedan dess har vårt fokus varit att erbjuda smarta
och bra resor till låga priser. Norwegian har utsetts till Europas bästa
lågprisbolag sex år i rad av Skytrax och lojalitetsprogram Norwegian Reward
har utsetts till ”Flygbranschens bästa lojalitetsprogram i Europa/Afrika” under
Freddie Awards i USA. Sedan 2012 har Norwegian fått över 55 priser och
utmärkelser för bolagets produkter, service och nyskapande inom
flygbranschen.

Under 2019 blev Norwegian det första flygbolaget att underteckna FN:s
program för klimatåtgärder och förpliktade sig därmed att bli klimatneutralt
innan 2050.

Norwegian erbjuder prisvärda flygresor med utmärkt kvalitet i Norden och till
viktiga destinationer i Europa.

För mer information, vänligen besök www.norwegian.com 

Följ Norwegian på Facebook, Twitter, Instagram, LinkedInochYouTube.

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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