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Norwegians rekonstruktion i Norge har
godkänts

Norska domstolen Oslo Byfogdembete har i dag godkänt Norwegians
rekonstruktionsplan i Norge. Därmed har koncernens båda
rekonstruktionsprocesser i Norge och Irland godkänts. Bolaget fortsätter nu
processen med att ta in nytt kapital.

Domstolen fattade ett beslut efter att borgenärerna godkände Norwegians
rekonstruktionsplan i en omröstning som avslutades i fredags, 9 april.

– Vi är mycket glada över det här viktiga avgörandet. Nu har vi tagit oss



igenom de två största juridiska milstolparna och kan se fram emot att
fortsätta arbetet med att hämta in nytt kapital, säger Norwegians koncernchef
Jacob Schram.

–Jag är stolt över att leda ett företag där det finns en helt enastående
kämparanda. Och jag är samtidigt väldigt tacksam för att vi har fått
avgörande stöd för att kunna fortsätta verksamheten, fortsätter Schram.

Besluten i både Norge och Irland vinner laga kraft när det planerade kapitalet
har hämtats in. Kapitalinhämtningen förväntas vara genomförd under maj
månad.

För mer information, vänligen se meddelande till Oslo Børs. 

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.
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