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Trondheims-milliardær punger ut igjen: 

Privatfly-selskap skal hente 100 millioner 

Det norske flyselskapet Airwing skal kjøpe inntil 30 privatfly for å bli blant de 

største i Europa. 

Morten Klein (t.v) sammen med investeringssjef i Klein Group og konstituert 

daglig leder i Airwing, Fabian Qvist.FOTO: PRIVAT 
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Hovedeier i selskapet er milliardær og trondhjemmer Morten Klein har bygd 
opp formuen sin som spillinvestor og pokerspiller. 

Det er Dagens Næringsliv som forteller om trønderens gigantinvestering i 
privatflyselskapet Airwing. 

– Dette har vært en lidenskapelig investering for meg, sier Morten Klein til 
avisen. 
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Til Adresseavisen sier han at målet er at Airwing skal bli en ledende aktør i 
Europa for flytransport til samfunnskritiske formål. 

Les også: Trønderen har i snart 20 år utfordret det norske 
spillmonopolet. Det har gjort ham til milliardær 

30 fly på fire år 

– Det er visjonen vår. De største i dag har rundt 100 fly. Vi ønsker, sammen 
med investorer, å i første omgang nå et mål om 30 fly frem til 2025, sier Klein. 

Klein er hovedeier i selskapet med 67 prosent eierandel gjennom 
eierselskapet Eurosky AS. Trønderen er opprinnelig fra Ila i Trondheim, men 
har vært bosatt i Oslo i rundt 30 år. 

Airwing ble opprettet i 2004 og Klein har vært med de siden 2016 som 
långiver og fra slutten av 2019 som eier. Selskapet er lokalisert på 
Gardermoen. Flåten består i dag av fem fly, av typene Learjet 45 og King Air 
200, som leies ut til korte flyreiser over hele Europa. Selskapet flyr både vanlig 
charter, ambulanseflyvninger og transport av medisiner og annen gods. 

Morten Klein har bygd opp formuen sin som spillinvestor og 

pokerspiller.FOTO: PRIVAT 

Henter inn 100 mill. 

Nå skal selskapet hente 100 millioner kroner i friske penger hos nye og 
eksisterende investorer, og noteres på markedsplassen Euronext NOTC i Oslo, 
skriver Dagens Næringsliv. Pengene skal brukes på en kraftig vekst av flyflåten 
fra fire til cirka 30 fly de neste tre-fire årene. 

– Hvor mye ser du for deg å gå inn med selv? 

– Jeg har ikke sagt hvor mye, men en betydelig del av det. Det er viktig for meg 
å være med som hovedeier, sier han til Adresseavisen. 
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Klein har bygd opp formuen sin gjennom spillselskapet Norgesautomaten.com 
på midten av 2000-tallet. Selskapet ble solgt til svenske Cherry hvor Klein selv 
ble største aksjonær. Investoren har i tillegg gjort gode investeringer i 
eiendom, kryptovaluta gjennom selskapet Arcane Crypto og e-handel, blant 
annet den nettbaserte brillebutikken Extra Optical som er firmaregistret i 
Trondheim. 

LES OGSÅ: Omstridt gambling-gave til Byåsen: RBK har takket nei til 
avtaler som strider mot klubbens verdier 

Vekst under korona 

Til Dagens Næringsliv forteller Klein at under koronapandemien har flere 
nordmenn med stor formue tatt kontakt for å bestille charter hos Airwing. 

– Jeg tror det handler om et nytt reisemønster hos mange som tidligere satt 
trangt om bord i vanlige passasjerfly. Jeg tror pandemien 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 til avisen. 

Til Adressa forteller han at Airwings omsetningsvekst på 13–14 prosent i fjor, 
handler mye om mer effektiv transport, færre turer med tomme fly og 
hovedsakelig vekst i godstransport. 

Snuoperasjon 

Morten Klein har sammen med investeringssjef i Klein Group, Fabian Qvist 
som er konstituert daglig leder i Airwing, tatt selskapet gjennom en 
snuoperasjon fra de kom inn i selskapet i 2019. 

– Da vi kom inn hadde vi et EBITDA på minus elleve millioner kroner. I fjor 
hadde vi snudd et til et overskudd før skatt på elleve millioner, sier Klein. 

Han er også klar på at han ønsker å være med et grønt skifte i flytrafikken. 

– Vi har en fantastisk mulighet til å fly på en ny måte, i en bransje som i 
flyutvikling har stått stille i mange år. Andre næringer har vært gjennom et 
skifte som kan bidra til at overgangen til nullutslippsfly kan skje raskere, sier 
han. 

– I første omgang vil det bli snakk om hybridfly. På en tur mellom Trondheim 
og Oslo skjer det meste av fuel-utslippet når flyet tar av. Kan det gå elektrisk, 
sparer man mye og fly mer effektivt, sier Klein. 
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