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Invitasjon til pressekonferanse
Rapport om granskning av Hurtigruten Cruise AS etter smitteutbrudd av
covid-19 på MS Roald Amundsen vil bli presentert på en pressekonferanse
torsdag.
.
Når: Torsdag 17. september kl. 16.00
Hvor: The Hub, Biskop Gunnerusgt. 3, Oslo.
Rapporten vil bli presentert av Jan Fougner, partner i advokatfirmaet
Wiersholm, som har ledet granskningsarbeidet på vegne av Wiersholm og
DNV GL. Representanter for styret og konsernledelsen i Hurtigruten Group vil
være til stede for å kommentere konklusjoner og anbefalinger fra
granskningsutvalget, og besvare spørsmål fra media.
.
PÅMELDING: På grunn av smitteverntiltak vil det bli begrenset antall plasser,
og pressekonferansen blir kun åpen for media.
Vi ber om at media som ønsker å delta sender navn på deltakere til
press@hurtigruten.cominnen torsdag kl 14:00.
For å sikre mulighet til eventuell smittesporing vil alle som møter i tillegg bli
bedt om å registrere seg og oppgi kontaktinformasjon ved inngangen. Beregn
tid til dette ved ankomst.

Personer som ikke har anledning til fysisk oppmøte kan følge
pressekonferansen på nett via denne
lenken: https://hurtigruten.direkte.stream/
.
For media som følger pressekonferansen gjennom strømmingen, vil det være
mulig å sende inn spørsmål som vil bli videreformidlet dersom kapasiteten
tillater det. Spørsmål kan sendes til press@hurtigruten.com.
.
Det blir mulighet for å koble seg på eksisterende kameraproduksjon via SDI
bakerst i salen.
***
Granskningsrapporten vil bli tilgjengelig på www.hurtigruten.no/presse etter
at pressekonferansen er i gang.
***

Om Hurtigruten AS
Hurtigruten ble startet i 1893, og har gjennom 125 år bygget seg opp til
verdensleder innen ekspedisjonsreiser.
Hurtigrutens stadig voksende flåte av ekspedisjonsskip tar med gjester til
spektakulære destinasjoner fra Svalbard i nord til Antarktis i sør.
Selskapet driver også den legendariske ruten mellom Bergen – Kirkenes, med
11 spesialbygde skip og daglige avganger.
I 2019 lanserte Hurtigruten verdens første hybriddrevne ekspedisjonsskip, MS
Roald Amundsen, etterfulgt av søsterskipet MS Fridtjof Nansen i 2020.
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