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För första gången på fyra månader - idag
är alla Tallink Grupps fartyg i trafik igen
Idag 15 juli är första dagen sedan utbrottet av Coronapandemin, den snabba
nedstängningen av många europeiska gränser och införandet av
reserestriktioner, som alla Tallink Grupps 15 fartyg åter är ute i trafik på
Östersjön.
Förra gången alla Tallink Grupps fartyg var på havet samtidigt under en och
samma dag var lördagen den 14 mars 2020 - exakt fyra månader sedan.
Under krisens värsta fas var endast halva koncernens flotta i begränsad trafik,
och under flera månader främst för att transportera gods mellan företagets
hemmamarknader i Estland, Finland, Sverige och Lettland.

Alla 14 fartyg som företaget hade på Östersjön före krisen, och ett nytt
lastfartyg som företaget förvärvade tidigare i juli, ligger just nu i trafik på
olika och delvis tillfälliga rutter runt Östersjöregionen.
Idag 15 juli reser totalt cirka 20 000 passagerare fördelat på alla koncernens
rutter på Östersjön, såsom Tallinn-Helsingfors, Stockholm-Riga, StockholmVisby, Tallinn-Åbo, Åbo - Åland, Åbo-Stockholm och Helsingfors-Riga. Samma
dag förra året reste 41 403 passagerare på något av Tallink Grupps fartyg.
”De senaste fyra månaderna har varit en utmaning för alla, men vi lovade att
vi skulle vara ute på havet igen så snart som möjligt, och här är vi nu. Vi är
inte ens i närheten av att vara tillbaka i normal verksamhet och kapacitet,
men åtminstone är nu äntligen alla våra fartyg där de hör hemma igen - på
havet och inte uppställda i hamnar, säger Tallink Grupps VD Paavo Nõgene.
”Jag är så glad att vi kan erbjuda våra produkter till alla lojala kunder igen.
Framför allt är jag dock stolt över alla medarbetare på Tallink Grupp. Det har
sannerligen inte varit lätt, men alla har arbetat extremt hårt under de senaste
fyra månaderna för att hålla verksamheten igång, för att hitta lösningar och
hjälpa våra kunder. Utan dem hade det inte gått”, säger Paavo Nõgene.

Tallink Silja AB är Östersjöns ledande leverantör av passagerar- och
frakttransporter och ingår i Tallink Grupp-koncernen. Tallink Grupp äger 14
fartyg och är verksamt under varumärkena Tallink och Silja Line på sju olika
rutter och driver även fyra hotell - 3 i Tallinn och 1 i Riga. Tallink Grupp
sysselsätter över 7 400 personer i sex länder. Under 2018 reste 9.8 miljoner
passagerare med fartygen och rederiet transporterade närmare 385 000
fraktenheter. AS Tallink Grupp är noterat på Tallinnbörsen sedan 2005 och på
Nasdaq Helsingfors sedan 2018.
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