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Norwegians rekonstruktion i Norge
godkendt af domstol

Oslo Byfogedembede godkendte i dag Norwegians rekonstruktion i Norge.
Dermed er koncernens rekonstruktionsprocesser i både Norge og Irland
godkendt af domstolene, og to meget vigtige milepæle er nået i
rekonstruktionen af Norwegian. Selskabet forbereder nu processen med at
indhente ny kapital.

Domstolen konkluderede efter, at kreditorerne godkendte den norske
rekonstruktionsplan i en afstemning, som blev afsluttet fredag d. 9. april.



- Vi er meget glade for denne vigtige afgørelse. Når vi har nået de to største
juridiske milepæle, kan vi se frem mod at fortsætte arbejde med at indhente
ny egenkapital, siger Jacob Schram, koncernchef i Norwegian.

- Jeg er stolt over at lede et selskab, som kendetegnes af en helt enestående
vedholdenhed og gå-på-mod. Og jeg er meget taknemmelig for, at vi har fået
afgørende opbakning til at kunne fortsætte vores virksomhed, siger Schram.

Afgørelserne i både Irland og Norge træder i kraft, når den planlagte
egenkapital er indhentet. Kapitalindhentningen er forventet gennemført i
løbet af maj måned.

For yderligere, se venligst meddelelsen til Oslo Børs.

Norwegian

Norwegian blev grundlagt i 1993, og lavprisselskabet med Boeing 737-fly
kom på vingerne i 2002. Siden dengang har det været vores mål at tilbyde
gode og smarte rejseoplevelser til lave priser.

Norwegian er kåret til Europas bedste lavprisselskab seks år i træk af Skytrax,
og Norwegians fordelsprogram, Norwegian Reward, er fire år i træk kåret til
”Flybranchens bedste fordelsprogram i Europa/Afrika” ved Freddie Awards i
USA. Siden 2012 har Norwegian vundet mere end 55 priser for selskabets
produkter, service og nyskabelse indenfor luftfart.

I 2019 blev Norwegian det første flyselskab, der underskrev FN’s program for
klimatiltag og forpligtede sig dermed til at blive klimaneutralt inden 2050.

Norwegian tilbyder gode priser og høj kvalitet i et netværk af
kortdistanceruter i Norden og Europa.

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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