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Norwegian indgår aftale om køb af 50
Boeing 737 MAX 8-fly
Norwegian har indgået en intentionsaftale med Boeing om at købe 50 Boeing
737 MAX 8-fly. Aftalen indeholder også option om at købe yderligere 30 fly.
De 50 fly planlægges leveret i perioden mellem 2025 og 2028, hvilket falder
sammen med udløb af eksisterende leasingaftaler og dermed indebærer en
begrænset forøgelse af selskabet nuværende flåde. Parterne har som mål at
færdiggøre og underskrive den endelige aftale inden udgangen af juni 2022.
Selskabet planlægger at finansiere den udestående balance af
forhåndsbetalinger (Pre Delivery Payments, PDP) med positiv cash flow fra
driften. En betydelig andel af flyene skal ejes direkte af selskabet, hvilket

sikrer en optimeret og balanceret finansieringsstruktur. Som følge af en
endelig indgåelse af aftale anslår Norwegian at kunne bogføre en
nettogevinst på cirka 2 milliarder norske kroner.
- Denne aftale udgør en milepæl, der åbner op for, at Norwegian selv vil eje
en stor del af sin flyflåde. De samlede omkostninger går ned og den
finansielle robusthed styrkes, og det gør, at vi vil kunne befæste og styrke
vores ledende position i Norden. Aftalen medfører, at vi kan tilbyde vores
kunder at rejse med topmoderne fly, som i stigende grad vil kunne benytte
bæredygtigt flybrændstof, siger Svein Harald Øygard, bestyrelsesformand for
Norwegian.
Aftalen viser Norwegians ønske om og vilje til at operere en moderne og
brændstofeffektiv flyflåde. Boeing 737 MAX 8-flyet er cirka 14 procent mere
brændstofeffektivt i sammenligning i med forrige generations fly, og bliver
en vigtig bidragsyder til, at selskabet kan nå sine mål om at reducere
udledningerne med 45 procent i 2030.
- De overordnede betingelser i aftalen er attraktive for Norwegian, og de
passer godt med vores langsigtede flådestrategi og ruteprogram. Den gør os i
stand til at servicere vores kunder med moderne, brændstofeffektive fly med
den nyeste teknologi, hvilket vil reducere vores klimaftryk betydeligt. Aftalen
vil også styrke selskabets egenkapital med det resultat, at Norwegians
finansielle soliditet forstærkes yderligere, siger Geir Karlsen, koncernchef i
Norwegian.

Norwegian
Norwegian blev grundlagt i 1993, og lavprisselskabet med Boeing 737-fly
kom på vingerne i 2002. Siden dengang har det været vores mål at tilbyde
gode og smarte rejseoplevelser til lave priser. Norwegian er kåret til Europas
bedste lavprisselskab seks år i træk af Skytrax, og Norwegians
fordelsprogram, Norwegian Reward, er fire år i træk kåret til ”Flybranchens
bedste fordelsprogram i Europa/Afrika” ved Freddie Awards i USA. Siden 2012
har Norwegian vundet mere end 55 priser for selskabets produkter, service og
nyskabelse indenfor luftfart. I 2019 blev Norwegian det første flyselskab, der
underskrev FN’s program for klimatiltag og forpligtede sig dermed til at blive
klimaneutralt inden 2050. Norwegian tilbyder gode priser og høj kvalitet i et
netværk af kortdistanceruter i Norden og Europa.

Følg Norwegian på Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn og YouTube.
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