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Norwegian jatkaa lentolaivastonsa
uusimista

Norwegianin kokonaan omistama tytäryhtiö Arctic Aviation Assets (AAA) on
tehnyt sopimuksen kahden uuden Boeing 737 MAX -lentokoneen
tilaamisesta. Tänään allekirjoitettiin myös sale-leaseback-aiepöytäkirja
(Letter of Intent) kaikkiaan 11 Boeing 737-800 -lentokoneesta, joita
Norwegian liikennöi tällä hetkellä.

Norwegian jatkaa lentolaivastonsa laajentamista kasvaakseen edelleen
kansainvälisesti. Tytäryhtiö AAA on käyttänyt kaksi optiota kahdesta uudesta
Boeing 737 MAX -tyypin koneesta, jotka toimitetaan vuoden 2018 aikana.



Tämän myötä AAA:lla on nyt 110 Boeing 737 MAXin tilaus ja 90 jäljelle
jäävää osto-optiota.

Kaikkiaan 11 Norwegianin liikennöimän Boeing 737-800 sale-leaseback-
aiepöytäkirjan (lentokoneen myynti, jonka jälkeen kone vuokrataan takaisin
leasing-sopimuksella) odotetaan vähentävän Norwegianin velkaa 1,4
miljardilla Norjan kruunulla perustuen tämän päivän Yhdysvaltain dollarin
kurssiin 8,5 Norjan kruunua vasten.

Tämän vuoden toukokuussa Norwegian allekirjoitti sale-leaseback-
sopimuksen kahdeksasta uudesta Boeing 737-800 -koneesta. Kaikkiaan 19
lentokoneen myynti (kahdeksan uutta ja 11 olemassa olevaa) lasketaan
vaikuttavan positiivisesti Norwegianin kassavirtaan noin 2,3 miljardilla
Norjan kruunulla. Lentokoneet, jotka on myyty, vuokrataan takaisin
Norwegianille.

– Tänään solmittu sopimus 11 vanhemman 737-800-koneen myynnistä ja
kahden uuden 737 MAX -koneen tilauksesta tarkoittaa, että Norwegianin
lentolaivaston uusiminen jatkuu entistäkin vähemmän polttoainetta
kuluttavilla ja ympäristöystävällisemmillä lentokoneilla. Uudet lentokoneet
ovat yhteisvoitto sekä matkustajamukavuudelle, lentolippujen hinnoille,
ympäristölle että osakkeenomistajillemme, sanoo Norwegianin
konsernijohtaja Bjørn Kjos.
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Norwegian on maailman kuudenneksi suurin halpalentoyhtiö, jolla on noin 7
000 työntekijää. Yhtiö tarjoaa tällä hetkellä yli 500 reittiä yli 150 kohteeseen
Euroopassa, Pohjois-Afrikassa, Lähi-idässä, Aasiassa, Yhdysvalloissa ja
Karibialla. Norwegianin laivastossa on noin 130 lentokonetta, jotka
kuljettavat noin 30 miljoonaa matkustajaa vuodessa. Norwegianilla on yksi
maailman nuorimmista lentolaivastoista, jonka keski-ikä on 3,6 vuotta.

Norwegian nimettiin vuonna 2015 lentoyhtiöksi, joka lentää
polttoainetehokkaimmin ja ympäristöystävällisimmin Atlantin yli: The
International Council on Clean Transportation (ICCT).

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


Sekä vuonna 2015 että vuonna 2016 matkustajat valitsivat Norwegianin
maailman parhaaksi kaukolentoja lentäväksi halpalentoyhtiöksi arvostetussa
SkyTrax World Airline Awards -äänestyksessä. Lisäksi Norwegianin on valittu
viimeisenä neljänä vuotena peräkkäin Euroopan parhaaksi halpalentoyhtiöksi
Sky Trax -äänestyksessä.

Lisätietoja osoitteesta www.norwegian.com

Seuraa Norwegiania: Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn ja YouTube.
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