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Torghatten ASA har kjøpt Nordland fylkeskommune sine aksjer i Widerøes eierselskap, WF
Holding AS.
Nordland fylkeskommunes aksjer i Widerøes eierselskap, WF Holding AS, er overdratt til Torghatten
ASA. Salget er i samsvar med avtaler inngått mellom eierne da Widerøe Holding AS ble etablert.
Oppdraget utført
«Fylkesrådets motivasjon med å gå inn i Widerøe Holding i 2013 var å sikre at Widerøe fikk
nordnorske eiere og at Widerøes hovedkontor forble i Bodø. Når begge disse målene er blitt realisert er
det ikke lenger noe poeng for oss å sitte med aksjene», sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap). Han
mener Nordland fylkeskommune gjennom aksjekjøpet tok samfunnsansvar, og på en konstruktiv måte
bidro til at Widerøe fremdeles er på norske og nordnorske hender.
Konsernsjef Brynjar Forbergskog takker Nordland fylkeskommune for positiv støtte i forbindelse med
kjøp av WF og sier at samarbeidet om eierskap har fungert godt.
Kontaktperson: Konsernsjef Brynjar Forbergskog, tlf. 957 37 061.

Om WF Holding AS:
WF Holding AS eier 80 % av Widerøe Flyveselskap AS sammen med SAS (20 %). Torghatten ASA eier
66 % av WF Holding AS, sammen med Fjord1 (34 %). Det er ingen ansatte i WF Holding AS.
Om Widerøe Flyveselskap AS:
Widerøe er Nordens største regionale flyselskap, med 1500 medarbeidere og en årlig omsetning på 3,8
milliarder kroner. Selskapet frakter nær 3 millioner passasjerer i året og trafikkerer 47 flyplasser i innog utland. Widerøe har mer enn 450 avganger daglig, og flyr til dobbelt så mange flyplasser i Norge
enn noe annet flyselskap. De kommersielle rutene utgjør i dag 60 prosent, mens anbudsrutene på
kortbanenettet utgjør 40 prosent av Widerøes virksomhet.
Om Torghatten ASA:
Torghatten ASA er et av landets største transportkonsern med en årlig omsetning på ca. 8,2 MRD og
4600 ansatte. Konsernet opererer en flåte på ca. 100 fartøy og 1250 busser. I tillegg opererer selskapet
41 fly gjennom datterselskapet Widerøe.

