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Gjennom kraftig vekst på langdistanseflygninger 
over de siste årene kombinert med videre ekspansjon 
og tilpasning av rutenettverket i Norden og Europa, 
har Norwegian bygget et solid fundament i arbeidet 
mot å bli Europas ledende lavpris-tilbyder av langdis-
tanseflygninger.

Med dagens nettverk har selskapet nådd en skala 
som muliggjør effektiv utnyttelse av flyflåten på tvers 
av regioner og ruter, og å respondere effektivt på nye 
utfordringer i et flymarked i stadig endring. Selskapet 
skifter dermed strategisk fokus fra vekst til lønn-
somhet, og markerer starten på en ny fase med en 
betydelig styrking av balansen i form av en fortrinn-
srettsemisjon på omtrent 3 milliarder kroner.

Aksjeeiere i Norwegian Air Shuttle ASA får tildelt 2 
tegningsretter per aksje de er registrert som eier av 
i VPS ved utløpet av 21. februar 2019. Tildelingen av 
tegningsretter skjer automatisk.

Fortrinnsretten er omsettelig. Perioden for handel i 
tegningsretter avsluttes to handelsdager før utløpet av 
tegningsperioden. Salg av tegningsretter er ikke mulig 
etter 6. mars 2019 klokken 16:30.

Tegningskurs
33,0 kroner per aksje.

Tegningsperiode
22. februar 2019 – 8. mars 2019 klokken 16:30.

Handel i tegningsretter på Oslo Børs
22. februar 2019 – 6. mars 2019 klokken 16:30.

Tegningsretter som ikke er benyttet til tegning 
innen 8. mars 2019 klokken 16:30, eller som ikke er 
solgt innen 6. mars 2019 klokken 16:30, vil bli slettet 
og være verdiløse.

Nærmere informasjon om blant annet Norwegian 
Air Shuttle ASA, beskrivelse av risikofaktorer knyttet 
til Norwegian Air Shuttle ASA og tegningsrettene, 
fremgår av prospektet som er utarbeidet for for-
trinnsrettsemisjonen. Prospekt og tegningsblankett 
er tilgjengelig hos Norwegian og tilretteleggerne for 
fortrinnsrettsemisjonen:

DNB Markets
www.dnb.no/emisjoner
Tlf: 23 26 81 01
E-post: retail@dnb.no

Arctic Securities AS
www.arctic.com/secno
Tlf: 21 01 30 40
E-post: subscription@arctic.com

Danske Bank
www.danskebank.no/nas
Tlf: 85 40 55 00
E-post: emisjoner@danskebank.com

Til aksjeeiere i Norwegian Air Shuttle ASA
Norwegian styrker sin balanse og skifter strategisk fokus fra vekst til lønnsomhet. Gjennom en 
fortrinnsrettsemisjon vil selskapet styrke sin finansielle posisjon, samt gjøre organisasjonen i stand 
til å kunne fokusere på videreutvikling av selskapet i tråd med den nye strategiske retningen.
Eksisterende aksjeeiere i Norwegian Air Shuttle ASA har fortrinn til tegning av nye aksjer som 
skal utstedes i emisjonen.

Informasjonen I denne annonsen er ikke en erstatning av prospektet som utgjør tegningsgrunnlaget for emisjonen. Det er betydelig risiko 
knyttet til en investering i aksjer. Du bør lese prospektet før du treffer beslutning om du vil tegne aksjer.

debatt

Ideen om at vi kan påvirke via 
investeringer er langt fra ny. Da 
jeg begynte med investeringsråd-
givning for 20 år siden, husker jeg 
fortsatt at vi hadde såkalte «SRI»-
fond i produkthylla, som riktig-
nok hverken ble etterspurt eller 
anbefalt. Socially Responsible 
Investments-fond skulle gjerne 
investere basert på livssyn samt 
politiske og sosiale hensyn. Dette 
var forløperen til det man i dag 
gjerne kaller «ESG» (Environ-
mental, Social and Governance) 
eller miljømessige, sosiale og for-
retningsetiske forhold. 

Dette oppsummeres ofte som 
bærekraft, og både i forvaltnin-
gen av vår gigantiske fellesfor-
mue (Statens pensjonsfond ut-
land, populært kalt Oljefondet) 
og i norsk kapitalforvaltning har 
dette etter hvert fått mer og mer 
oppmerksomhet. Vår konkurrent 
og bransjekollega Storebrand kan 
her trekkes frem som hederlig ek-
sempel. Mens typisk ESG gjerne 
dreier seg om å utelukke investe-
ringer i tobakk, våpen, gambling, 
sexindustri og barnearbeid, driver 
de som snakker om bærekraftige 

investeringer med positiv scree-
ning, basert på FNs 17 bære-
kraftsmål. «Ta vare på behovene 
til mennesker som lever i dag, uten 
å ødelegge fremtidige generasjo-
ners muligheter for å dekke sine». 
Målene dekker tre områder, klima 
og miljø, økonomi og sosiale for-
hold. Bærekraftsinvesteringer er 
mye mer målrettede enn generell 
SRI og ESG. 

Hva betyr det i praksis? Der-
som man i et globalt aksjefond 
fjerner alle verstingselskapene; 
klasebomber, kjemiske våpen, 
atomvåpen, kull, alkohol, tobakk, 
spillselskaper, pornografi, våpen-
materiell osv., vil man veldig fort 
stå tilbake med selskaper som 
Nestlé, Google (Alphabet), Ama-
zon og Apple. Det er selskaper 
med en kjernevirksomhet som 
ikke akkurat er produksjon av 
vindmøller, solceller og havren-
seanlegg.

Impact-investeringer er in-
vesteringer i løsningsselskaper, 
organisasjoner og fond med mål-
setning om å oppnå målbare, po-
sitive sosiale eller miljømessige 
effekter sammen med finansiell 

avkastning. Investeringene fore-
tas i selskaper som har tjenester, 
teknologi og løsninger som søker 
å oppnå disse målene, og hvor ef-
fekten er målbar. 

Etter ratifiseringen av Paris-
avtalen har nasjonene (med noen 
uhederlige unntak) påtatt seg en 
rekke, men ulike, forpliktelser 
for å begrense miljø-/klimaka-
tastrofen. Disse kan ikke opp-
nås uten bidrag fra privat næ-
ringsliv og private bedrifter, og 
det vil åpenbart utløse et skred 
av investeringsvillig kapital 
innenfor impact-investeringer 
og til «løsningsselskaper», altså 
selskaper som har direkte mål-
bare resultater for å oppnå FNs 
bærekraftsmål. Trolig vil dette 
skape en kommende megatrend. 
Ved å være tidlig ute, kan man 
ofte oppnå særlig høy avkastning 

når man treffer megatrender.

Frem til nylig er man som inves-
tor ofte blitt stilt overfor et valg 
hvor man må velge bort avkast-
ning for å investere i løsnings-
selskapene, men fremover kan 
det motsatte bli tilfellet. De som 
ikke tror det er mulig å oppnå høy 
avkastning ved investeringer i 
løsningsselskaper, kan sjekke 
børsutviklingen de seneste to 
årene i de klareste eksemplene 
på norske børsnoterte løsnings-
selskaper: Tomra, som driver med 

gjenvinning, og Scatec Solar, som 
utvikler, bygger, eier og opererer 
solenergianlegg.

Formuesforvaltere og kapital-
forvaltere bør bidra til at kapital 
kanaliseres til løsningsselskaper. 
Formuesforvaltere bør bidra til 
bevisstgjøring av investerings-
valg. Vil du investere midlene 
barnebarna dine skal arve i forny-
bar energi og gjenvinning, eller i 
kullkraftverk? 

��EIrIk FurusEtH
Partner og gründer av formuesforvalteren Finansco

Finansbransjen må bidra til å nå FNs bære-
kraftsmål. Formuesforvaltere spiller en viktig 
rolle, skriver Eirik Furuseth i Finansco.FN-mål kan gi megatrend

stJErNEEksEMPEL: Aksjekursen i Tomra har nesten doblet seg det siste året. 
Her fra et tysk supermarked. FoTo: DreAmsTime

eirik Furuseth.
 FoTo: PeDer KlingwAll


