
2016-04-15 18:53 CEST

Amerikanska myndigheter ger
Norwegians EU-bolag flygtillstånd

Norwegians irländska dotterbolag Norwegian Air International har fått ett
preliminärt amerikanskt flygtillstånd. När det slutgiltiga godkännandet
kommer innebär det bland annat att Norwegian inom kort kan lansera första
linjen mellan Irland och USA.

- Det är hög tid att det amerikanska transportdepartementet beviljar ansökan
om flygtillstånd som vi hela tiden har sagt är i linje med Open Skies-avtalet
mellan Europa och USA. Ett slutgiltigt godkännande innebär att vi kan jobba
vidare med att realisera bolagets strategi och växa vidare internationellt,
vilket även innebär att skapa nya arbetsplatser och trygga befintliga



arbetsplatser, säger Norwegians VD Bjørn Kjos.

Norwegians långdistansverksamhet startade 2013 med nya och
bränsleeffektiva och mer miljövänliga Boeing 787 Dreamliner. Bolaget har nu
fyra långdistansbaser; i New York, Fort Lauderdale, London och Bangkok.
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Norwegian är det tredje största lågprisbolaget i Europa och det sjunde största
i världen.
Bolaget erbjuder idag 440 linjer till 132 destinationer i Europa, Nordafrika,
Mellanöstern, Thailand, USA och Karibien. Under 2015 transporterade
Norwegian närmare 26 miljoner passagerare. Bolaget är börsnoterat (sedan
2003) och har närmare 6000 medarbetare. Norwegian fasar löpande in nya,
mer miljövänliga flygplan och har en flotta på cirka 100 flygplan med en
genomsnittlig ålder på knappt fyra år.

De tre senaste åren har Norwegian utnämnts till Europas bästa
lågprisflygbolag av SkyTrax World Airline Awards och utsågs förra året även
till världens bästa lågprisbolag på långdistans. Sky Trax World Airline Awards
är den mest prestigefyllda och erkända undersökningen i flygbranschen där
det är passagerarna själva som bedömer över 200 flygbolag över hela
världen. Norwegian utsågs 2015 dessutom till det flygbolag som flyger mest
bränsleeffektivt och mest miljövänligt över Atlanten av The International
Council on Clean Transportation (ICCT). För mer information, besök
www.norwegian.com.

Följ Norwegian på Facebook, Twitter, Instagram, LinkedInochYouTube.

http://www.theicct.org/transatlantic-airline-efficiency-2014
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