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Norwegians pilot- och kabinbolag i
Sverige och Danmark ansöker om konkurs

Effekterna av Covid-19 har resulterat i att land efter land har stängt sina
gränser vilket i sin tur har gjort att förutsättningarna för att kunna resa i
princip har försvunnit. För Norwegian innebär det att nästan all
flygverksamhet har upphört samtidigt som stora personalkostnader kvarstår.
Piloterna och kabinpersonalen är i huvudsak anställda i olika dotterbolag i
Norwegiankoncernen. Trots alla de åtgärder som bolaget har vidtagit för att
minska kostnaderna, återstår tyvärr inget annat alternativ för styrelsen för
dessa bolag än att ansöka om konkurs.

Beslutet att ansöka om konkurs för Norwegians fyra dotterbolag Pilot



Services Sweden AB, Norwegian Pilot Services Denmark ApS, Norwegian
Cabin Services Denmark ApS och Norwegian Air Resources Denmark LH ApS,
har fattats av bolagens styrelser idag måndag. I Norge finns det
permitteringsmöjligheter som innebär att staten står för lönekostnaden under
permitteringen. Dessvärre finns inte motsvarande permitteringsmöjligheter i
Sverige och Danmark vilket innebär att kostnaderna kvarstår även om piloter
och kabinpersonal inte arbetar.

Norwegians flygbolag med drifttillstånd i Sverige, Norwegian Air Sweden
(NSE) berörs inte. Norwegian har 54 svenskregistrerade flygplan och
drifttillstånd i Sverige. Norwegian har inte trafikerat några linjer i Sverige och
Danmark på flera veckor till följd av Corona.

–Det här är den värsta krisen någonsin för flygbranschen och vi har gjort allt
vi kan för att undvika det som nu sker med våra dotterbolag i Sverige och
Danmark. I likhet med våra konkurrenter, har vi bett om statligt stöd i både
Sverige och Danmark. Den första formella ansökan till svenska myndigheter
skickades för en månad sedan men det har fortfarande inte kommit några
konkreta förslag på likviditetsåtgärder. Vi har inte tid att vänta eftersom
bolaget befinner sig i akut kris. Våra piloter och vår kabinpersonal är kärnan i
vår verksamhet och har gjort ett helt fantastiskt jobb. Det har varit ett mycket
tungt beslut och jag beklagar djupt de konsekvenser detta får för de som
berörs. Vi arbetar dygnet runt för att ta oss igenom den här krisen och för att
komma tillbaka i luften igen, som ett starkare och bättre Norwegian än
någonsin och där vi kan erbjuda jobb för flygande personal, säger Norwegians
koncernchef Jacob Schram.

Trots de åtgärder som bolaget redan har vidtagit, i kombination med brist på
betydande statligt stöd från svenska och danska regeringarna, finns det inte
något annat alternativ. Styrelsen för nedan bolag inom Norwegiankoncernen
har idag måndag 20 april fattat beslut om att ansöka om konkurs:

• Pilot Services Sweden AB
• Norwegian Pilot Services Denmark ApS
• Norwegian Cabin Services Denmark ApS
• Norwegian Air Resources Denmark LH ApS

Till följd av att behovet av piloter och kabinanställda nu är i det närmaste
obefintlig har Norwegian även sagt upp avtalen med OSM Aviation och



Rishworth som levererar crewtjänster till Norwegian. Dessa bolag har
flygande personal i Sverige, Spanien, England, Finland och USA.

De dotterbolag som ansöker om konkurs och avtalen med crewtjänster som
har sagts upp påverkar totalt 1571 piloter och 3134 kabinanställda i Sverige,
Danmark, Finland, Spanien, Storbritannien och USA. Cirka 700 piloter och
1300 kabinanställda med bas i Norge, Frankrike och Italien berörs inte. 

Den fortsatta hanteringen av berörda dotterbolag som ansöker om konkurs
blir nu en fråga för konkursdomstolar och konkursförvaltare i respektive land.

Pressmöte med Norwegians koncernchef Jacob Schram idag kl. 15.00
Ett pressmöte med Norwegians koncernchef Jacob Schram kommer att hållas
på huvudkontoret i Oslo idag kl. 15.00. Pressmötet kommer även att sändas
live via denna länk och journalister som inte kan närvara fysiskt kan i förväg
skicka frågor genom att klicka på ikonen med frågetecken (?) som finns via
ovan länk. Eventuella frågor ska skickas senast 14.30.

För mer information:
Norwegians kommunikationschef
charlotte.holmbergh.jacobsson@norwegian.com eller press@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 

https://video.qbrick.com/play2/embed/player?accountId=320795&mediaId=c5cfd8c6-00090070-9ebac386&configId=qna&pageStyling=adaptive&autoplay=false&repeat=false&sharing=false
mailto:charlotte.holmbergh.jacobsson@norwegian.com
mailto:press@norwegian.com
http://www.theicct.org/transatlantic-airline-efficiency-2014


Följ Norwegian på Facebook, Twitter, Instagram, LinkedInochYouTube.
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