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Norwegians tall for
første kvartal som
ventet kraftig påvirket
av COVID-19
Norwegian legger i dag fram et kvartalsresultat som er sterkt preget av

COVID-19-krisen. Selskapet er nå i en dvale-fase, og gjennomgår samtidig
en omfattende omstrukturering, for å sikre et godt fundament for fremtiden.
– Som forventet og signalisert til markedet ved flere anledninger, er tallene
for første kvartal kraftig påvirket av COVID-19-krisen. De neste månedene
blir krevende for Norwegian og luftfarten, men målet vårt er å sørge for at
selskapet opprettholder en sterk posisjon i flybransjen også fremover. Det
vil bidra til en bærekraftig drift og en struktur som vil komme både
aksjonærer, kunder og kolleger til gode. Så snart verden returnerer til
normalen, vil vi stå klare med et enda bedre servicetilbud til kundene våre,
sier konsernsjef Jacob Schram.
Se børsmelding for flere detaljer.

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.
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