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Norwegian ber om samma stöd som
konkurrenten

– Nu har svenska och danska myndigheter lagt fram ett omfattande
räddningspaket till SAS i form av likviditet vilket gör det betydligt lättare för
Norwegians största konkurrent att ta sig igenom krisen, säger Norwegians
koncernchef Jacob Schram.

– Norwegian har ett svenskt dotterbolag och en stark närvaro även i Sverige
med ett 50-tal linjer och över 700 medarbetare. Vi hoppas på motsvarande
stöd i form av en kreditfacilitet så att vi kan fortsätta bidra till att
upprätthålla viktig infrastruktur, arbetstillfällen och ekonomisk välfärd. Vi är
glada över de åtgärder som politikerna har gjort hittills för att mildra



effekterna av coronaviruset men hoppas naturligtvis att de erbjuder
motsvarande möjlighet även för Norwegian, fortsätter Schram.

För mer information - endast för media:
Kommunikationschef charlotte.holmbergh.jacobsson@norwegian.com 

Norwegian är ett av de största lågprisbolaget i världen med över 36 miljoner
resenärer under 2019. Norwegian trafikerar idag över 500 linjer till över 150
destinationer i Europa, Nordafrika, Mellanöstern, Asien, USA, Kanada och
Sydamerika. Norwegian har en modern och bränsleeffektiv flygplansflotta på
cirka 160 plan. Norwegian har för andra gången utsetts till det mest
bränsleeffektiva och mest miljöanpassade flygbolaget på transatlantiska
linjer av The International Council on Clean Transportation (ICCT).

De senaste fem åren har Norwegian utsetts till världens bästa lågprisbolag på
långdistanslinjer av passagerarna som röstade fram bolaget i erkända
SkyTrax World Airline Awards. För sjätte året i rad har Norwegian dessutom
utsetts till Europas bästa lågprisbolag av Sky Trax.

Norwegian har cirka 10 000 medarbetare.

För mer information, vänligen besök www.norwegian.com 

Följ Norwegian på Facebook, Twitter, Instagram, LinkedInochYouTube.
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