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Norwegians resultater for første kvartal
2021

Norwegian Air Shuttle ASA har lagt frem resultat før skatt for perioden januar
til mars 2021. Selskapet er i sluttspurten av både Examinership-prosessen i
Irland og rekonstruksjonen i Norge. Det påfølgende arbeidet med innhenting
av ny kapital er forventet å være ferdigstilt rundt 26 mai.

– Med bakgrunn i de mange internasjonale reiserestriksjonene, er resultatene
dette kvartalet som forventet. I denne perioden har vi allikevel nådd flere
milepæler i det viktige arbeidet med å sikre selskapets fremtid og sørge for at
Norwegian forblir en konkurrent å regne med i det europeiske markedet. Med



et solid finansielt grunnlag, økt vaksinering av befolkningen i Europa og
lettelser i reiserestriksjoner, vil vi være klare til å hilse kunder velkommen
om bord når de vil ut å fly igjen, sier Jacob Schram, konsernsjef i Norwegian.

– Kvartalsresultatene viser tydelig at vi har stått i krevende forhold de siste
tre månedene. Til tross for dette, ser vi nå fremover mot et positivt utfall av
Examiner-prosessen og rekonstruksjonen, samtidig som vi skal gjennomføre
en kapitalinnhenting. Samlet vil dette sikre Norwegian en stabil og
bærekraftig finansiell struktur, sier Geir Karlsen, finansdirektør i Norwegian.

Børsmeldingen kan leses her. 

Om Norwegian
Norwegian ble grunnlagt i 1993, mens lavprisselskapet med Boeing 737-fly
kom på vingene i 2002. Siden den gang har målet vårt vært å tilby smarte og
hyggelige reiseopplevelser til lave priser.

Norwegian er kåret til Europas beste lavprisselskap seks år på rad av Skytrax,
og Norwegians fordelsprogram, Norwegian Reward, er 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 våre produkter,
service og nyskapning innen luftfarten.

I 2019 ble Norwegian det første flyselskapet som signerte FNs program for
klimatiltak og forpliktet seg dermed til å bli klimanøytralt innen 2050.

Norwegian tilbyr rimelige flyreiser med utmerket kvalitet i et nettverk av
kortdistanseruter i Norden og til europeiske nøkkeldestinasjoner.

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

https://newsweb.oslobors.no/message/531698
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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