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Kahoot- sjefen om planene  for videre vekst

Det børsnoterte selskapet fikk hard  
medfart etter milliardtransaksjonen med 

amerikanske Clever. Men nå svarer Kahoot-
sjef Eilert Hanoa slik markedet ønsker. 
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Hadia Tajik, Ap

Henter 100 mill. til privatfly
Spillinvestor Morten Klein  

satser der politikere vil ha forbud.
N Y H E T E R  →  S I D E  10 – 1 3

Investor 
betaler bøter 

for klima- 
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Er du litt mer gründer enn lagerarbeider? Så bra.  
La oss ta oss av logistikken.

Å skape noe krever mot, gjennomføringsevne og vilje til å satse. Det er  
sånn man vokser. Da gjelder det å ikke være for opptatt på lageret. Derfor 
lanserer Bring Shelfless – en helhetsløsning som tar seg av all logistikken – 
slik at du kan tenke butikk. Det betyr at du får et lager med full oversikt  
over varebeholdningen. Vi plukker, pakker og tar oss av returer. Ved hjelp  
av kundeportalen kan du følge med på alt. Og sist men ikke minst, du får  
hjelp av et logistikknettverk i verdensklasse som gir kundene dine raske  
og grønne leveranser. Ganske så smart!

Les mer om Shelfless på bring.no/shelflessFinding New Ways
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Spillinvestor skal 
millioner til privatflysatsing

Lu
ft

fa
rt

På Oslo lufthavn Gardermoen 
skal det norske flyselskapet 
Airwing bygge opp en bety-
delig satsing ved hjelp av 
nye investorer. Inne i maski-
nen fra venstre: Daglig leder 
Fabian Qvist i Airwing, 
hovedeier Morten Klein og 
operativ direktør og grunn-
legger Jarle Granheim i fly-
selskapet. 
Foto: Fredrik Solstad
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skal fly inn 100
privatflysatsing

 JACOB TRUMPY Gardermoen

Motorene fra Norwegian- og SAS-fly●
freser på rullebanen og tar av i morgenso-
len på Oslo lufthavn. Utenfor en av hanga-
rene vest på flyplassen står et privatfly som
tilhører et langt mindre kjent, norsk flysel-
skap.

– Dette har vært en lidenskapelig inves-
tering for meg, sier Morten Klein, milliar-
dær og hovedeier i det norske flyselskapet
Airwing.

Luften dunster av flydrivstoff, og kort tid
etterpå er også et av flyene hans i luften
over Gardermoen, på vei til Frankrike.

Airwing har i dag fem fly og tilbyr vanlig
charter med privatfly, ambulanseflyvninger
og transport av medisiner og annen gods på
kryss og tvers over hele Europa. Nå skal
selskapet hente 100 millioner kroner i
friske penger hos nye og eksisterende
investorer, og noteres på markedsplassen
Euronext NOTC i Oslo. Pengene skal bru-
kes på en kraftig vekst av flyflåten fra fire til
cirka 30 fly de neste tre-fire årene. →

Investor Morten Klein går nok 
en gang inn med egne penger 
når Airwing skal kjøpe inntil 
30 privatfly. Han stusser over 
politikere som vil forby 
virksomheten.
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→

↑ Gründere i selskapet lar seg ikke 
skremme av Rødt-politikere som vil 
stenge hangaren for godt. Her fra 
Oslo lufthavn. Foto: Fredrik Solstad

Mellom de samfunnskritiske
oppgavene er det vanlige privat-
fly-oppdrag for privatpersoner
som skal på ferie eller viktige
møter i utlandet.

– Den trenden har bare økt, og
nå ser vi mer etterspørsel enn
noensinne. Vi tror det blir stor
vekst de neste årene. Det er et mye
større marked enn folk tror, sier
han.

De kommende dagene Qvist og
Morten Klein sammen med meg-
lerhuset Arctic Securities gjen-
nomføre flere investormøter.

Arvet lidenskap av faren
Klein – som har bygget en milli-
ardformue på spillselskaper og
blokkjede – eier 67 prosent av
Airwing og er klar for å gå inn
med mer penger.

– Det blir en god del av det.
Ikke halvparten, men vi skal fort-

satt være med og ha en stor rolle.
Visjonen er å bli en av de store
aktørene i Europa, sier Klein.

Interessen for luftfart fikk han
hjemmefra. Faren var med i det
britiske luftforsvaret under Annen
verdenskrig.

– Min far var pilot og ble skutt
ned fire ganger. Han overlevde
hver gang, og ble plukket opp ute
i Nordsjøen, sier Klein.

Han fortsetter:
– Jeg fikk tidlig en genuin inter-

esse for luftfart. Da Airwing hen-
vendte seg, ble jeg fascinert av det
samfunnskritiske arbeidet de gjør.
Denne gangen handler det om at
jeg tror Airwing vil være tidlig ute
med grønne investeringer når hele
luftfarten må endre seg, sier
Klein.

Airwing vil kjøpe brukte fly
med plass til seks-åtte passasje-
rer om bord, og ikke aller nyeste

Samtidig sier politikere lengst
ute på venstresiden, som kan
komme på vippen i høstens valg,
at de vil forby privatfly.

Privatfly-charter «tar av»
Airwing ble startet for vel 15 år
siden, og de siste fire årene har
spillinvestor Morten Klein vært
involvert, først som kreditor og de
siste årene som hovedeier. DN
skrev nylig at Kleins formue har
passert to milliarder kroner. Air-
wing har et samlet underskudd på
39 millioner kroner i de første
årene Klein var involvert, men
omsetningen har i samme periode
økt fra 29 til mer enn 70 millioner
kroner i året. I fjor klarte Airwing
for første gang et overskudd på
den rene driften, før avskrivninger
og skatt er dekket, på cirka 11 mil-
lioner kroner.

Gjennom pandemien i fjor og i

år har inntektene og aktiviteten
økt sammenlignet med nivået i
2019 – året før korona. I hele
Europa har etterspørselen for
charter med privatfly økt gjennom
pandemien, ifølge Financial
Times, og det står i sterk kontrast
til enorme tap for vanlige flysel-
skaper.

– Korona har vært en katalysa-
tor for vår type «business». Det er
én av forklaringene på at vi henter
kapital nå, sier Fabian Qvist, kon-
stituert daglig leder for Airwing.

Til daglig er Qvist investerings-
direktør i Morten Kleins private
selskap Klein Group.

Det siste året har Airwing blant
annet fraktet hjem nordmenn i
utlandet som er syke, sendt medi-
siner og viktig gods på kryss av
Norge, og fløyet charter for perso-
nell som skal mønstre på skip
eller plattformer i Nordsjøen.
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↑ I løpet av 
september er 
det flere 
investormøter 
for Morten Klein 
(fra venstre), 
Jarle Granheim 
og Fabian Qvist. 
De mener virk-
somheten får 
ufortjent mot-
stand fra aktø-
rer som misliker 
privatfly. Foto: 
Fredrik Solstad

← Airwing har til 
gode å gå med 
overskudd 
nederst i regn-
skapet, men 
aktiviteten sti-
ger som følge 
av korona. Foto: 
Fredrik Solstad

takt for å bestille charter hos Air-
wing.

– Jeg tror det handler om et
nytt reisemønster hos mange som
tidligere satt trangt om bord i van-
lige passasjerfly. Jeg tror pande-
mien har endret oss litt. Mange er
villige til å bruke mer penger når
de først skal ut og reise, og de vil
spare tid på selve reisen, sier
Klein.

De neste årene vil vise om fly-
fabrikkene lykkes med å få elfly i
luften, og om batteriteknologi kan
utvikles raskt nok til å ta om bord
det voldsomme energibehovet
som er for å få flyene i luften.

– Drømmen er at Airwing kan
ha 100 elektriske fly i luften en
dag, sier Morten Klein.

privatfly i Norge.
Det får Klein til å undre.
– Jeg tror det er litt manglende

kunnskap hos enkelte hva aktører
som oss gjør. Jeg tror Airwing vil
ha livets rett. Når de forstår vår
rolle i samfunnet, vil de ikke forby
oss å fly, sier Klein.

Qvist peker på en etterspørsel
som var spesielt stor i første del av
korona.

– Det var frakt av pasienter,
medisiner og personell i Nord-
sjøen. Hadde ikke vi vært til stede
under pandemien og levert flyv-
ninger hver dag, kunne Norge ha
stoppet opp, sier Qvist.

Bestilling av reiser skjer hoved-
sakelig gjennom meglere i Lon-
don, og flyene er oftere ute i
Europa, enn i Norge.

– Det tar maksimalt tre timer å
gjøre om et vanlig privatfly til
ambulansefly. Det handler om å

motorteknologi. Det skal inn i et
marked for privatfly som har bety-
delig større utslipp per passasjer
enn større passasjerfly.

Klein sier om dagens klimaav-
trykk frem mot en elektrisk frem-
tid:

– Vi kjøper fly som raskt kan
skiftes ut når det kommer ny tek-
nologi på markedet. Ikke bare
fordi vi vil bli grønne, men fordi
det er kostnadseffektivt. Og så har
vi mye samfunnskritisk virksom-
het. Jeg skal være ærlig og si at det
er den samfunnskritiske flyvirk-
somheten som gjorde at jeg inves-
terte, ikke privatflyvningen, og vi
hadde en plan for grønne investe-
ringer, sier Klein.

Politikere vil ha forbud
I høstens valgkamp har partiet
Rødt-leder Bjørnar Moxnes gjen-
tatt et utspill om å forby bruk av

ha flest mulig flytimer, sier Qvist.

Vil bestille fly i år
Presentasjonen til investorene
handler om å investere i hybridfly
– som tar av og lander på elektrisk
kraft – fra 2025. Noen år senere
kan det bli aktuelt å få elektriske
fly i luften.

– Når vil dere forplikte dere til
kjøp av hybridfly eller rene elfly?

– Vi er i diskusjoner med en fly-
produsent og forhåpentlig har vi
en intensjonsavtale i løpet av året,
sier Qvist, som ikke vil gå i detalj
om hvilken fabrikk han snakker
med.

De fleste av dagens fly i flåten er
Learjet 45 fra kanadiske Bombar-
dier.

Den grønne drømmen
Under pandemien har flere nord-
menn med stor formue tatt kon- jacob.trumpy@dn.no
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