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Coronakrisen: Norwegian positive til
regjeringens avgiftskutt – ytterligere
tiltak med umiddelbar likviditetseffekt er
avgjørende

Norwegian forventet å levere et positivt resultat i 2020. Så kom coronaviruset
og satte en kraftig stopper for dette. Selskapet jobber løpende med å
redusere kostnadene ytterligere, men coronakrisen har gjort det er nødvendig
med kraftfulle og ekstraordinære tiltak fra regjeringen for å styrke selskapets
likviditet i en kritisk fase.



- Vi synes det er svært bra at regjeringen nå reduserer avgiftstrykket for norsk
luftfart, men det er dessverre ikke nok i den svært krevende situasjonen vi
står i. Vi trenger konkrete tiltak nå som styrker likviditeten betydelig på kort
sikt, så signalene om at det jobbes med ulike løsninger en i fase to er helt
avgjørende. Vi ber om at det kommer raskt. Samtidig gjør vi nå alt vi kan for å
gjennomføre alle de tiltakene som er nødvendig for å redusere de
økonomiske tapene denne situasjonen påfører oss, uansett hvor smertefulle
de er. Samtidig skal vi ta vare på våre kolleger og kunder på best mulig måte,
sier konsernsjef Jacob Schram i Norwegian.

Utsiktene for 2020 var lovende

Norwegian har gjennomført en betydelig restrukturering av virksomheten og
varslet markedet i februar om at selskapet forventet positive resultater for
2020. I 2019 gjorde Norwegian en rekke tiltak for å redusere kostnadene.
Blant annet bidro det interne kostnadsreduksjonsprogrammet #Focus2019 til
en besparelse på 2,3 milliarder kroner. I 2020 har selskapet iverksatt
ytterligere tiltak for å bedre resultatene med ytterligere 1,5 milliard kroner. 

Uroen i kapitalmarkedene har ført til at det nå i praksis er stengt for lån og
kreditter, og dermed ikke mulig å finansiere virksomheter på normalt vis. Det
innebærer at coronaviruset har skapt en helt ekstraordinær situasjon for oss.

Norwegian har det siste året solgt 24 fly og reduserte produksjonen med 15
prosent sammenlignet med fjoråret før coronaviruset traff oss. Selskapet har
også en forsiktig sikringsstrategi for drivstoff og har kun låst 25 prosent av
forventet drivstofforbruk på et relativt lavt nivå.

Råd til kunder

Kunder som har kjøpt billetter på berørte flygninger vil bli kontaktet via SMS
og e-post med alternativer, inkludert ombooking til flygninger på et senere
tidspunkt. Vi får et stort antall henvendelser og oppfordrer derfor våre kunder
til å sjekke informasjon på vår hjemmeside: www.norwegian.com/updates.
Dersom du skal reise etter 15. april 2020, ber vi deg avvente med å kontakte
kundesenteret akkurat nå.

http://www.norwegian.com/updates


Norwegian er et av de største lavprisselskapene i verden med over 36
millioner reisende i 2019. I dag opererer Norwegian over 500 ruter til mer
enn 150 destinasjoner i Europa, Nord-Afrika, Midtøsten, Thailand, USA og
Sør-Amerika. Norwegian har en flyflåte på rundt 160 fly og er blant de mest
moderne og miljøvennlige flyselskapene i verden. Norwegian har for andre
gang blitt kåret til det mest miljøvennlige transatlantiske flyselskapet av The
International Council on Clean Transportation (ICCT). De siste fem årene har
Norwegian blitt kåret til verdens beste lavprisselskap på langdistanseruter,
ifølge flypassasjerer som har stemt i anerkjente SkyTrax World Airline
Awards. Norwegian også blitt kåret til Europas beste lavprisselskap av
SkyTrax seks ganger. Norwegian har rundt 11 000 dedikerte medarbeidere. 

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

Kontaktpersoner

Kun for presse: Tlf: 815 11 816 / E-post: press@norwegian.com
Pressekontakt
Kundehenvendelser skal rettes til  
815 21 815 eller norwegian.no/hjelp-og-kontakt/

Eline Hyggen Skari
Pressekontakt
Senior kommunikasjonsrådgiver
eline.hyggen.skari@norwegian.com
+47 92 42 77 19

Esben Tuman
Pressekontakt
Kommunikasjonsdirektør
esben.tuman@norwegian.com
+47 90 50 84 00

http://www.theicct.org/transatlantic-airline-efficiency-2014
http://www.theicct.org/transatlantic-airline-efficiency-2014
https://www.facebook.com/flynorwegian/
https://twitter.com/Fly_Norwegian
https://www.instagram.com/flynorwegian/?hl=en
https://www.linkedin.com/company/norwegian-air-shuttle
https://www.youtube.com/user/norwegian
tel:815 21 815 eller norwegian.no/hjelp-og-kontakt/
mailto:eline.hyggen.skari@norwegian.com
tel:+47 92 42 77 19
mailto:esben.tuman@norwegian.com
tel:+47 90 50 84 00

