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Norwegian takker for støtte fra
regjeringen

Norwegian er svært tilfreds med regjeringens beslutning om å medvirke til
selskapets innhenting av ny kapital, med gitte betingelser. Dette øker
mulighetene betydelig for at Norwegian kommer gjennom krisen og kan
fortsette å være en viktig aktør i norsk luftfart.

– På vegne av alle oss i Norwegian ønsker jeg å rette en stor takk til
regjeringen. Norwegian står i en svært krevende situasjon som følge av
pandemien. En medvirkning fra staten øker sjansen betydelig for at vi lykkes
med å hente inn ny kapital og komme gjennom rekonstruksjonsprosessen. Vi



har fremdeles en stor jobb foran oss, men støtten fra regjeringen tar vi til
inntekt for at vi er på riktig kurs, sier konsernsjef i Norwegian Jacob Schram.

Selskapet har gått inn i en irsk reorganiseringsprosess og
rekonstruksjonsforhandlinger i Norge. 14. januar la Norwegian frem en ny
forretningsplan basert på en enklere selskapsstruktur, et europeisk
rutenettverk uten langdistanse og en kraftig reduksjon i gjelden. Planen er å
ha rundt 50 fly i drift i 2021 og å gradvis øke til omtrent 70 fly i 2022,
avhengig av etterspørsel og reiserestriksjoner. Gjelden vil bli redusert til
rundt 20 milliarder NOK og selskapet skal hente inn fire til fem milliarder
NOK i frisk kapital.

– Med en ny forretningsplan og medvirkning fra regjeringen, har vi stor tro på
at vi kan tiltrekke oss investorer og komme gjennom
rekonstruksjonsprosessen. Vi har fått mye støtte fra politisk hold, fra kunder
og medarbeidere, og fra aksjonærer og forretningspartnere. Det er vi svært
takknemlige for, og det betyr mye for oss i en krevende tid. I tillegg bidrar en
medvirkning fra regjeringen til å sikre arbeidsplasser i Norge og en sunn
konkurranse i luftfarten, sier Schram.
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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,

https://media.no.norwegian.com/pressreleases/ny-forretningsplan-med-et-sterkt-europeisk-rutenettverk-3064663
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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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