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Norwegians flåtefornyelse fortsetter

Norwegians heleide datterselskap Arctic Aviation Assets (AAA) har inngått en
avtale om leveranse av ytterligere to nye Boeing 737 MAX. I dag signerte
også AAA en intensjonsavtale (LOI) om såkalt «sale-leaseback» på totalt 11
Boeing 737-800-fly som i dag opereres av Norwegian.

Norwegian fortsetter å utvide flåten for videre internasjonal vekst.
Datterselskapet AAA har utløst to opsjoner for leveranse av to nye fly av
typen Boeing 737 MAX som vil bli levert i løpet av 2018. Dette betyr at AAA
nå har en bestilling på 110 Boeing 737 MAX og 90 gjenstående
kjøpsopsjoner.



Intensjonsavtalen om «sale-leaseback» (salg av fly som deretter leies tilbake
på leasingavtale) av totalt 11 Boeing 737-800-fly som i dag betjenes av
Norwegian, er forventet å redusere Norwegians gjeld med 1,4 milliarder NOK
basert på dagens amerikanske dollarkurs på 8,5.

I mai i år signerte Norwegian en avtale om «sale-leaseback» av åtte nye
Boeing 737-800-fly. Salget av totalt 19 fly (åtte nye og 11 eksisterende)
estimeres å ha en positiv effekt på Norwegians likviditet på rundt 2,3
milliarder NOK. De solgte flyene vil bli leaset tilbake til Norwegian i en
periode.

- Dagens avtale om salg av 11 av våre eldre 737-800-fly og bestillingen av
ytterligere to nye Boeing 737 MAX-fly, betyr at Norwegians flåtefornyelse
med enda flere drivstoffeffektive og mer miljøvennlige fly, forsetter. Nye fly
er vinn-vinn for passasjerenes komfort, billettprisene, miljøet, og for våre
aksjonærer, sier konsernsjef Bjørn Kjos.
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Norwegian er det sjette største lavprisselskapet i verden med rundt 7000
dedikerte medarbeidere. I dag opererer Norwegian over 500 ruter til mer enn
150 destinasjoner i Europa, Nord-Afrika, Midtøsten, Thailand, Karibia og USA.
Norwegian har en flyflåte på rundt 130 fly som frakter omlag 30 millioner
passasjerer i året. Selskapet har en av verdens yngste flåter med en
gjennomsnittsalder på 3,6 år. I 2015 ble Norwegian kåret til det mest
miljøvennlige transatlantiske flyselskapet avThe International Council on
Clean Transportation (ICCT). Både i 2015 og 2016 har Norwegian blitt kåret
til verdens beste lavprisselskap på langdistanseruter, ifølge flypassasjerer
som har stemt i anerkjente SkyTrax World Airline Awards. For fjerde år på rad
har Norwegian også blitt kåret til Europas beste lavprisselskap av SkyTrax.

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

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
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