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Norwegianin osakkuus OSM Aviationissa
johtaa tiiviimpään globaaliin yhteistyöhön

Norwegian Air Resources Holding (NARH) ja OSM Aviation ovat
allekirjoittaneet sopimuksen, joka koskee tiiviimpää yhteistyötä lentäjien ja
matkustamohenkilökunnan palkkaamisessa, koulutuksessa ja hallinnoinnissa.
Yhtiöillä on jo hyvää yhteistyötä useissa maissa. Nyt NARH ostaa 50
prosenttia OSM Aviationin osakkeista uuden yhteistyön käynnistämiseksi.
Yhteistyö turvaa työpaikkoja ja tarjoaa hyviä uramahdollisuuksia Norwegian-
perheessä, kun yhtiö laajenee kansainvälisesti.

OSM Aviation tarjoaa vakituisia työsuhteita kilpailukykyisillä palkoilla ja
työehdoilla nykyisille ja tuleville työntekijöilleen. OSM Aviationin avulla
Norwegian varmistaa paikallisen asiantuntemuksen ja läsnäolon, kun yhtiö
laajenee globaalisti. OSM Aviation työllistää tällä hetkellä yli 1 000
Norwegianin miehistön jäsentä Ruotsissa, Suomessa, Isossa-Britanniassa,
Espanjassa ja Yhdysvalloissa. OSM Aviation tarjoaa rekrytointi-, koulutus-,
henkilöstö- ja lennolla tarjottavia palveluita myös useille muille
kansainvälisille asiakkaille. NARH on Norwegianin kokonaan omistama
tytäryhtiö. Uudessa yhteistyössä Norwegianin ja OSM Aviationin
palveluksessa olevien lentäjien ja matkustamahenkilökunnan työsuhteet
säilyvät ennallaan.

– Yhdistymisen myötä OSM Aviationista tulee yksi maailman johtavista
yhtiöistä ilmailualalla lentäjien ja matkustamohenkilökunnan palkkaajana,
kouluttajana ja hallinnoijana. Olemme tehneet yli kaksi vuotta antoisaa
ammatillista yhteistyötä OSM Aviationin kanssa. Henkilöstömme, joka on
OSM:n palveluksessa, on yhtiölle hyvä referenssi. Yhdessä rakennamme
aiempaa vahvemman ja kilpailukykyisemmän yhtiön laajentuaksemme uusille



markkinoille, sanoo NARH:n toimitusjohtaja Krister Aarnio.

– Tämä on tärkeä virstanpylväs meille. Yhteistyö vahvistaa entisestään
maailmanlaajuista asemaamme laadun, osaamisen ja henkilöstöresurssien
tarjoajana asiakkaillemme sekä rooliamme houkuttelevana työnantajana,
sanoo OSM Aviationin toimitusjohtaja Espen Høiby.

Uusi kumppanuus muodostetaan siten, että NARH ostaa 50 prosenttia OSM
Aviationin osakkeista.OSM Aviation hankkii edelleen 49 prosenttia
Norwegianin tytäryhtiöiden osakkeista Espanjassa, Suomessa ja Isossa-
Britanniassa siten, että Norwegianilla säilyy enemmistöomistus NARH:n
kautta näissä yhtiöissä.

Sopimuksen saattaminen päätökseen vaatii Euroopan komission hyväksynnän
EU:n yrityskauppavalvonnan mukaisesti. Kauppa on tavoitteena saattaa
päätökseen vuoden 2016 ensimmäisen vuosineljänneksen loppuun mennessä.

Lisätietoja:
OSM Aviation: toimitusjohtaja Espen Høiby, puhelin +47 90 10 10 02
Norwegian: viestintäjohtaja Anne-Sissel Skånvik, puhelin + 47 97 55 43 44
Norwegian: viestintäpäällikkö Charlotte Holmbergh Jacobsson, puhelin +46
709 89 05 18

OSM Aviation
OSM Aviation on erikoistunut lentohenkilöstön vuokraamiseen, kehittämiseen
ja hallinnointiin. Sillä on tällä hetkellä noin 2 000 työntekijää 14 maassa.
Yhtiön palveluksessa olevien ammattitaitoisten lentäjien ja
matkustamohenkilökunnan jäsenten työsuhteet ovat vakituisia eri maissa,
joissa yhtiöllä on tukikohta. Työntekijöiden palkat ja työehdot ovat
kilpailukykyisiä ja ne noudattavat kunkin maan lainsäädäntöä ja sopimuksia.
OSM Aviation, joka aloitti vuonna 2012, on otettu hyvin vastaan markkinoilla
ja sillä on jo useita kansainvälisiä lentoyhtiötä asiakkaanaan.

Norwegian Air Shuttle ASA (Norwegian) on Skandinavian toiseksi suurin
lentoyhtiö ja Euroopan kolmanneksi suurin halpalentoyhtiö. Yhtiö operoi 439
reittiä 132 kohteeseen Euroopassa, Pohjois-Afrikassa, Lähi-idässä,
Yhdysvalloissa ja Aasiassa. Lähes 24 miljoonaa matkustajaa lentää vuosittain



Norwegianilla. Yhtiö on noteerattu Oslon pörssissä vuodesta 2003 lähtien ja
se työllistää noin 5 500 henkilöä. Norwegian ottaa jatkuvasti käyttöön uusia
ja aiempaa ympäristöystävällisempiä koneita. Norwegianin laivastossa on 100
lentokonetta, joiden keski-ikä on vain neljä vuotta. Norwegian on kolmena
vuonna peräkkäin; vuosina 2013, 2014 ja 2015 palkittu Euroopan parhaana
halpalentoyhtiönä arvostetulla SkyTrax World Airline Awards -tunnustuksella.
Vuonna 2015 Norwegian valittiin myös ensimmäistä kertaa maailman
parhaaksi kaukolentoja lentäväksi halpalentoyhtiöksi. Skytrax World Airline
Awards on arvostetuin ja tunnustetuin ilmailualan kunnianosoitus. Vuonna
2014 Norwegian voitti myös kolme arvovaltaista Passenger Choice Awards
-palkintoa – Best Airline in Europe, Best Inflight Connectivity &
Communications ja Best Single Achievement in Passenger Experience, joka
tuli tunnustuksena yhtiön 787 Dreamlinerien liikkuvasta kartasta. Lisäksi
AirlineRatings.com palkitsi Norwegianin viime vuonna toisena peräkkäisenä
vuotena Euroopan parhaana halpalentoyhtiönä. Lisätietoja osoitteesta
www.norwegian.com
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