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Norwegian takker den norske regering for
støtte
Norwegian er meget tilfreds med den norske regerings beslutning om at
medvirke i selskabets indhentning af ny kapital med tilknyttede betingelser.
Det øger mulighederne for, at Norwegian kommer igennem krisen og kan
fortsætte med at være en vigtig aktør i norsk og skandinavisk luftfart.
- På vegne af all os i Norwegian vil jeg gerne rette en stor tak til regeringen.
Norwegian står i en meget krævende situation som følge af pandemien, og
statens medvirken øger chancen betydeligt for, at vi lykkes med at hente ny
kapital og komme godt igennem rekonstruktionen. Vi har fortsat et stort
stykke arbejde foran os, men støtten fra regeringen tager vi til indtægt for, at

vi er på rette kurs, siger koncernchef i Norwegian Jacob Schram.
Selskabet er indtrådt i en irsk reorganiseringsproces og
rekonstruktionsforhandlinger i Norge. Den 14. januar fremlagde Norwegian
en ny forretningsplan, der baserer sig på en enklere selskabsstruktur, et
europæisk rutenetværk uden langdistance og en kraftig reduktion af gælden.
Ifølge planen skal Norwegian have omkring 50 fly i drift i 2021 og gradvis
øge antallet af fly til 70 i 2022, afhængig af efterspørgsel og
rejserestriktioner. Gælden skal reduceres til cirka 20 milliarder norske kroner
og selskabet vil indhente fire til fem milliarder norske kroner i frisk kapital.
- Med en ny forretningsplan og medvirken fra regeringen har vi stor tro på, at
vi kan tiltrække investorer og komme godt igennem
rekonstruktionsprocessen. Vi har fået stor støtte fra politisk hold, fra kunder
og medarbejdere, og fra aktionærer og forretningspartnere. Det er vi meget
taknemmelige for, og det betyder meget for os i en krævende tid.
Regeringens medvirken bidrager til at sikre arbejdspladser og en sund
konkurrence i luftfarten, siger Schram.

Norwegian
Norwegians historie begyndte for mere end 27 år siden. Norwegian blev
grundlagt i 1993, men lavprisselskabet med Boeing 737-fly kom på vingerne i
2002. Norwegian blev hurtigt en vigtig aktør i international luftfart, først på
de korte, europæiske ruter i Europa og senere på langdistanceruterne til og
fra USA, Asien og Sydamerika. Norwegian har i dag en moderne og
brændstofeffektiv flåde, der består af Boeing 787 Dreamliner- og Boeing 737fly.
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 er kåret til Europas bedste lavprisselskab seks år i træk af Skytrax,
og fem år i træk har passagererne peget på Norwegian som verdens bedste
lavprisselskab på langdistanceruter. 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.
Følg Norwegian på Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn og YouTube.
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