Norwegian 787 Dreamliner

2020-11-18 16:41 CET

Norwegian med ny reorganiseringsplan –
ansöker om skydd för Norwegian Air
International och Arctic Aviation Assets
Till följd av den norska regeringens besked att inte stödja bolaget i den
pågående COVID-19 pandemin, har Norwegian Air Shuttle ASA (Norwegian)
beslutat att initiera ett reorganiseringsförfarande (examinership) i Irland
kopplat till dotterbolagen Norwegian Air International (NAI) och Arctic
Aviation Assets DAC (AAA*).
För mer information, vänligen läs mer här.

AAA är Norwegians helägda dotterbolag med ansvar för flygplansflottan.
Dessutom kommer Norwegian omfattas och få skydd under det irländska
reorganiseringsförfarandet i egenskap av anknuten part.
– Att ansöka om skydd för att reorganisera under irländsk lag är ett beslut
som vi har fattat för att säkra Norwegians framtid till fördel för våra
anställda, våra kunder och våra investerare. Vårt mål är att hitta lösningar i
samarbete med våra intressenter så att vi kommer igenom det här som ett
finansiellt starkare och mer robust flygbolag, säger Norwegians koncernchef
Jacob Schram.
Norwegian fortsätter att flyga enligt nuvarande linjeprogram och aktien
handlas som vanligt på Oslo Børs. Norwegian Reward med tillhörande
CashPoints fortsätter som tidigare.
*Om AAA:
Norwegiankoncernens luftfartstillgångar ägs av bolag baserade i Dublin,
Irland. Arctic Aviation Assets DAC är moderbolag för dessa bolag.
Affärsverksamheten omfattar flygplansfinansiering och ägande. Arctic
Aviation Assets DAC är ett helägt dotterbolag till Norwegian.
Presskonferens idag onsdag 18 november kl. 18.00
Norwegians koncernchef Jacob Schram och finansdirektör Geir Karlsen svarar
på frågor från media under presskonferensen som kan följas direkt här. Det är
även möjligt att ställa frågor till Schram och Karlsen genom att klicka på
frågetecknet i länken ovan.
Kontaktperson endast för media:
Norwegians kommunikationschef
charlotte.holmbergh.jacobsson@norwegian.com

Norwegians berättelse började för över 27 år sedan. Bolaget etablerades
1993 men lågprisbolaget med Boeing 737-plan började flyga först 2002.
Norwegian har blivit en central aktör inom internationell luftfart; först med
kortdistanslinjer i Europa och sedan långdistanslinjer till och från USA, Asien
och Sydamerika. Norwegian har idag en modern och bränsleeffektiv
flygplansflotta som består av flygplansmodellerna Boeing 787 Dreamliner
och Boeing 737.

Under 2019 blev Norwegian det första flygbolaget att underteckna FN:s
program för klimatåtgärder och förpliktade sig därmed att bli klimatneutralt
innan 2050.
Norwegian har utsetts till Europas bästa lågprisbolag sex år i rad av Skytrax
och fem år i rad har passagerarna röstat fram Norwegian som världens bästa
lågprisbolag på långdistanslinjer. Dessutom har bolagets lojalitetsprogram
Norwegian Reward utsetts till ”Flygbranschens bästa lojalitetsprogram i
Europa/Afrika” under Freddie Awards i USA. Sedan 2012 har Norwegian fått
över 55 priser och utmärkelser för bolagets produkter, service och
nyskapande inom flygbranschen.
För mer information, vänligen besök www.norwegian.com
Följ Norwegian på Facebook, Twitter, Instagram, LinkedInochYouTube.
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