
SAS accelererer sin omfattende  
transformationsplan
Igangsættelse af amerikansk chapter 11-proces for 
 implementering af hovedelementer i SAS FORWARD

Betale medarbejdere løn og personalegoder
Vores team er fortsat fokuserede på at servicere vores kunder. 

Betale vores forretningspartnere og leverandører
SAS vil betale sine forretningspartnere og leverandører fuldt ud under normale vilkår for varer 
og tjenesteydelser, der leveres på eller efter indleveringsdatoen for chapter 11-ansøgningen.

Vi vil fortsætte med at bygge det rutenetværk, samt de produkter og services, 
som vores kunder forventer
Vores trafikprogram, bookinger og alle kundeservice og systemer er upåvirkede af 
denne proces.

Fremskynde vores evne til at levere på SAS FORWARD
Den proces vi har påbegyndt, vil gøre SAS i stand til at fortsætte vores mere end 75-årige arv 
som en integreret del af skandinavisk infrastruktur og samfund.

Næste skridt i vores SAS FORWARD plan
Vi har gjort fremskridt med implementeringen af SAS FORWARD:

I løbet af de sidste mange måneder har vi identificeret, hvor langt 
størstedelen af de SEK 7,5 milliarder i omkostningsbesparelser vi 
skal opnå under SAS FORWARD. Vi har fortsat investeringen i 
vores digitale formåen og bæredygtighedsarbejde, modtaget 
støtte fra Danmark, Sverige og Norge for implementering af SAS 
FORWARD, samt været aktivt engageret i drøftelser med vores 
øvrige finansielle parter og andre interessenter.

Der er mere arbejde foran os, og vi tager nu afgørende 
skridt for at adressere vores finansielle position og 
fremskynde vores transformation:

Ansøgning om chapter 11 i USA giver relevante juridiske 
redskaber til en organiseret og effektiv omstruktureringsproces, 
samtidig med at vi kan fortsætte med at drive vores forretning 
som normalt.

Vi har til hensigt at gøre SAS til en stærkere spiller, 
efterhånden som den globale luftfartsindustri fortsætter 
med at komme sig:

Gennem denne proces har vi til hensigt at indgå aftaler med 
nøgleinteressenter, omstrukturere Selskabets gældsforpligtelser, 
rekonfigurere flåden af fly og komme igennem med en betydelig 
kapitalindsprøjtning, der vil give SAS mulighed for at tage del i 
markedet som en stærk spiller på lang sigt.

Gennem hele denne proces vil SAS fortsat:

Oplysninger om denne proces er tilgængelig på https://sasgroup.net/transformation. Retsbegæringer og andre dokumenter relateret til chapter 11-processen i USA er tilgængelige på en 
separat hjemmeside, der administreres af SAS’ kravsrepræsentant (Claims Agent), Kroll Restructuring Administration LLC, på https://cases.ra.kroll.com/SAS. Oplysninger er også 
tilgængelige ved at ringe (844) 242-7491 (USA/Canada) eller +1 (347) 338-6450 (International), samt via e-mail på SASInfo@ra.kroll.com.
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