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Norwegian med uppdaterad information
gällande kapitalanskaffning

Norwegian har i dag uppdaterat marknaden om den kommande
kapitalanskaffningen. Gränsen för kapitalanskaffning har ökat till sex
miljarder NOK. Skulden kommer att minska kraftigt samtidigt som en
flygplansorder i storleksordningen 85 miljarder NOK har avbeställts.  

– Att kapitalanskaffningen nu ändras till mellan 4,5 och 6 miljarder NOK



beror på flera faktorer. Vi vill ha ett konservativt tillvägagångssätt när
pandemin och reserestriktioner fortfarande skapar osäkerhet. I planeringen
måste vi ta hänsyn till den osäkerheten. Vi har även tagit hänsyn till input
från investerare och styrelsen, säger Norwegians koncernchef Jacob Schram.

– Det nya Norwegian som vi skapar – med en förenklad organisation och
driftsmodell – kommer vara betydligt mer konkurrenskraftigt än tidigare. Det
gäller både jämfört med var vi befann oss innan pandemin slog till med tanke
på den konkurrens inom flyget som vi ser framför oss, fortsätter Schram.

– Vi uppskattar att vi redan har fått långsiktigt stöd till reorganiseringen och
kapitalinhämtningen från enskilda investerare i en tid med oförutsägbarhet
till följd av pandemin, säger finansdirektör Geir Karlsen.

– Skulden kommer att minska med mellan 62 och 65 miljarder NOK sedan
slutet av 2019 och vi kommer ha avbeställt flygplansbeställningar till ett
värde av 85 miljarder NOK. Den sammanlagda skulden kommer därmed vara
mellan 16 och 20 miljarder NOK, varav 6–7 miljarder NOK är relaterat till
flygplansflottan, fortsätter Karlsen. 

För ytterligare information, se börsmeddelande.

Norwegian etablerades 1993 men lågprisbolaget med Boeing 737-plan
började flyga 2002. Ända sedan dess har vårt fokus varit att erbjuda smarta
och bra resor till låga priser. Norwegian har utsetts till Europas bästa
lågprisbolag sex år i rad av Skytrax och lojalitetsprogram Norwegian Reward
har 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.

Under 2019 blev Norwegian det första flygbolaget att underteckna FN:s
program för klimatåtgärder och förpliktade sig därmed att bli klimatneutralt
innan 2050.

Norwegian erbjuder prisvärda flygresor med utmärkt kvalitet i Norden och till
viktiga destinationer i Europa.

https://l.workplace.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fnewsweb.oslobors.no%2Fmessage%2F530151&h=AT3Xk5VPvBFxteQ2T3N8gP8mhf0yw0lP_t-4TKuNY0Krn3wy2LZ1KOiz-ULu17vf6UNIdub8jpLrdEEqu-1PwoN3nlgR3gyRRDTmNC4Sg4M5cQtqSWZpscFw-1QLYki-lxtW2VpvsUveUflTew


För mer information, vänligen besök www.norwegian.com 

Följ Norwegian på Facebook, Twitter, Instagram, LinkedInochYouTube.
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