09-11-2020 07:57 CET

Norwegian er svært skuffet over
regjeringens nei til å støtte selskapet
videre
Norwegian er svært skuffet over at regjeringen ikke vil støtte selskapet med
likviditet. Norwegian har vært tydelig på at det er nødvendig med støtte for å
opprettholde driften gjennom koronakrisen. Selskapet går nå en svært
usikker fremtid i møte, men vil gjøre alt som er i vår makt for å komme
gjennom krisen og fortsette det Norwegian har gjort i snart 20 år; å sikre
konkurransen i det norske markedet og sørge for at folk flest har råd til å fly.
– Jeg vil først rette en stor takk til kunder, medarbeidere, Stortinget,

aksjonærer, leasingselskaper, kreditorer, obligasjonseiere, reiselivsnæringen
og andre som har støttet Norwegian så langt gjennom en krevende tid. At
regjeringen nå har besluttet å ikke gi Norwegian ytterligere likviditetsstøtte,
er svært skuffende og oppleves som en skikkelig knyttneve i magen for alle i
hele Norwegian som har kjempet for selskapet og i en tid hvor våre
konkurrenter mottar tosifrede milliardbeløp fra sine lands myndigheter, sier
Norwegians konsernsjef Jacob Schram.
Norwegian har 2300 medarbeidere i Norge, i tillegg til flere tusen
Norwegian-kolleger i utlandet.
– Vi heter Norwegian. Vi er norske. Vi er en del av Norge, og Norge er en del
av oss. Slik har det vært i snart 20 år, og støtten selskapet har fått fra
kundene har betydd utrolig mye i alle disse årene, ikke minst nå under
koronakrisen. Vi tilbyr ruter fra Kristiansand i sør til Svalbard i nord, ruter som
ikke lar seg erstatte over natten. Det vil ta tid, og det vil få følger for
konkurransesituasjonen i Norge, slik vi også har sett tidligere. Og vi ser at
flyselskaper i andre land verden over, som i likhet med Norwegian er
avhengige av støtte for å overleve, mottar milliardstøtte fra sine myndigheter.
Med turister vi flyr inn til Norge, bidrar vi til å opprettholde 24 000
arbeidsplasser i landet og en verdiskaping på rundt 18 milliarder kroner i
året. Det alene skulle tilsi at fortsatt støtte til selskapet ville vært en
samfunnsøkonomisk lønnsom investering. Hvordan man kan lande på en
annen konklusjon, er for meg vanskelig å forstå. Lokalt reiseliv og næringsliv
har også gang på gang understreket betydningen av Norwegians rutetilbud,
nå sist for to uker siden da jeg besøkte alle våre fire norske baser og også
møtte politikere og næringslivet lokalt, sier Schram.
Siden koronakrisen rammet luftfarten verden over i mars, har Norwegian
gjennomført en betydelig finansiell restrukturering og blant annet konvertert
18 milliarder kroner fra gjeld til egenkapital. Ved inngangen av året lå det an
til tidenes beste sommer for selskapet.
– Vi kunne tydelig se resultatene av arbeidet med å snu vekst til lønnsomhet
som ble startet tilbake i 2018. Med ytterligere støtte for å hjelpe Norwegian
gjennom en krise uten sidestykke for luftfarten, ville vi kommet ut på den
andre siden som et mer bærekraftig og slankere flyselskap, med ny struktur
og bedre drift. Uten støtte er veien videre brått blitt mye vanskeligere, men vi
skal gjøre alt i vår makt for å komme gjennom krisen, både med tanke på våre
hardtarbeidende kolleger – våre «Red Nose Warriors» – og kundene våre, sier

konsernsjef Jacob Schram.
Pressekonferanse mandag 9. november klokken 10.30

Norwegians konsernsjef Jacob Schram og finansdirektør Geir Karlsen vil svare
på spørsmål fra pressen under en pressekonferanse hos Norwegian i
Oksenøyveien 3 på Fornebu. Journalister som ønsker å delta må melde seg på
ved å sende en e-post til press@norwegian.com. Pressekonferansen vil også
strømmes direkte her. Det er også mulig å stille spørsmål til Schram og
Karlsen ved å klikke på spørsmålstegnet i lenken.

Om Norwegian
Historien om Norwegian begynte for over 27 år siden. Norwegian ble
grunnlagt i 1993, mens lavprisselskapet med Boeing 737-fly kom på vingene
i 2002. Norwegian har blitt en sentral aktør i internasjonal luftfart. Først med
kortdistanseruter i Europa og senere med langdistanseruter til og fra USA,
Asia og Sør-Amerika. Norwegian har i dag en moderne og drivstoffeffektiv
flåte bestående av Boeing 787 Dreamliner- og Boeing 737-fly.
I 2019 ble Norwegian det første flyselskapet som signerte FNs program for
klimatiltak og forpliktet seg dermed til å bli klimanøytralt innen 2050.
Norwegian er kåret til Europas beste lavprisselskap seks år på rad av Skytrax,
og fem år på rad har passasjerene stemt frem Norwegian som verdens beste
lavprisselskap på langdistanseruter. I tillegg er Norwegians fordelsprogram,
Norwegian Reward, fire år på rad kåret til «Flybransjens beste fordelsprogram
i Europa/Afrika» under Freddie Awards i USA. Siden 2012 har Norwegian
vunnet over 55 priser for selskapets produkter, service og nyskapning innen
luftfarten.
Følg Norwegian på Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn og YouTube.
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