
SAS vd Rickard Gustafson vald till ordförande i IATA från 2022
Flygets internationella bransch- och industriorganisation IATA, som samlar 290 flygbolag globalt, har i samband med sin
årsstämma valt SAS vd Rickard Gustafson till ordförande från 2022.

Om ett år tar Rickard Gustafson över ordförandeskapet efter den nu tillträdande ordföranden Robin Hayes, vd för JetBlue Airways, som
ersätter IATAS:s nu avgående ordförande Carsten Spohr, vd och styrelseordförande i Lufthansa Group. Det är första gången en vd för
SAS väljs till ordförande för IATA.

– Det är ett mycket hedrande och viktigt uppdrag i flygets historiskt svåraste tid. Jag ser fram emot att fortsätta driva IATA:s
återhämtningsarbete för att genom gemensamma insatser ta flyget igenom covid-19-pandemin. Samtidigt kommer jag att arbeta för att
skynda på och accelerera transformationen mot ett hållbart resande. Det är en existentiell fråga att industrin globalt tillsammans arbetar för
klimatneutralitet, säger Rickard Gustafson, vd, SAS.

IATA representerar cirka 290 flygbolag i 120 länder. IATA:s medlemmar bedriver över 80 procent av världens flygtrafik, inkluderat
världens ledande passagerar- och fraktflygbolag och har en avgörande roll i att utveckla och driva branschgemensamma frågor. 2021 är
Rickard Gustafson pre-ordförande, Robin Hayes ordförande och Carsten Spohr post-ordförande. 2022 tar Rickard Gustafson över
ordförandeposten.

Pressmeddelandet från IATA: IATA - Leadership Changes at IATA

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
SAS pressjour, tel +46 8 797 29 44

SAS, Skandinaviens ledande flygbolag, med knutpunkter i Köpenhamn, Oslo och Stockholm, flyger till resmål i Europa, USA och Asien. Inspirerade av vårt
skandinaviska arv och hållbarhet, strävar SAS efter att vara världsledande inom hållbart flyg. Vi ska minska de totala koldioxidutsläppen med 25 procent till år 2025,
genom att använda mer hållbart flygbränsle och vår moderna flotta med bränsleeffektiva flygplan. Förutom flygverksamheten, erbjuder SAS marktjänster, tekniskt
underhåll och frakttjänster. SAS är en av grundarna av Star Alliance™ och tillsammans med partnerbolagen erbjuds ett stort antal destinationer runt om i världen.


