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Norwegian fullfører avtale om å kjøpe 50
Boeing 737 MAX 8

Norwegian og flyprodusenten Boeing kunngjorde i slutten av mai en
intensjonsavtale om kjøp av 50 Boeing 737 MAX 8-fly, med opsjon på
ytterligere 30 fly av samme type. I dag ble den endelige avtalen ferdigstilt og
signert. Norwegian anslår å bokføre en nettogevinst på cirka 2 milliarder
kroner i andre kvartal 2022 som følge av avtalen. Videre er Norwegian og
Boeing enige om å avslutte alle utestående juridiske tvister.

– Avtalen om å kjøpe 50 helt nye og drivstoffeffektive 737 MAX-fly er et stort
skritt fremover i vår strategi for å befeste vår ledende markedsposisjon i



Norden, sier Geir Karlsen, konsernsjef i Norwegian.

Ytterligere informasjon om avtalen finnes her.

Om Norwegian
Norwegian ble grunnlagt i 1993, mens lavprisselskapet med Boeing 737-fly
kom på vingene i 2002. Siden den gang har målet vårt vært å tilby smarte og
hyggelige reiseopplevelser til lave priser.

Norwegian er kåret til Europas beste lavprisselskap seks år på rad av Skytrax,
og Norwegians fordelsprogram, Norwegian Reward, er fire år på rad kåret til
«Flybransjens beste fordelsprogram i Europa/Afrika» under Freddie Awards i
USA. Siden 2012 har Norwegian vunnet over 55 priser for våre produkter,
service og nyskapning innen luftfarten.

I 2019 ble Norwegian det første flyselskapet som signerte FNs program for
klimatiltak og forpliktet seg dermed til å bli klimanøytralt innen 2050.

Norwegian tilbyr rimelige flyreiser med utmerket kvalitet i et nettverk av
kortdistanseruter i Norden og til europeiske nøkkeldestinasjoner.

Følg Norwegian på Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn og YouTube.
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