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TUI undertecknar överbryggningslånet
från tyska regeringen – bankerna
godkänner
Tyska statsägda banken KfW och TUI AG bekräftar nu undertecknandet
överbryggningslånet på 1,8 miljarder euro. Lånet garanterades av den tyska
federala regeringen den 27 mars som en del av det statliga stödprogrammet.
TUIs nuvarande kreditgivare "RCF” bankkonsortium stöder KfW-lånet på av
1,8 miljarder euro till TUI: s befintliga kreditlina.
Med anledning av de olika internationella rekommendationerna mot att resa,
valde TUI att ansöka om ett lån från den tyska statsägda banken KfW för att

dämpa effekterna av coronapandemin till dess TUIs verksamhet återupptas.
TUI har precis som andra resebolag valt att pausa sin -flyg, hotell och
kryssningsverksamhet tills vidare. TUI är ett starkt bolag med starka
finansiella resultat innan krisen – med en stark strategisk. Det nuvarande
finansiella året startade med ett starkt bokningsläge.
”Våra anställda har all rätt att vara stolta över TUIs framgångar under de senaste
åren och de kan fortsätta att vara det – även efter krisen. Vi måste brygga denna
oväntade globala situation vi befinner oss i. Den tyska regeringen har agerat
snabbt för att stötta jobb och företag under denna ansträngda tid. Vi förbereder
oss nu intensivt för när vår verksamhet kan återupptas så snart krisen är över. Vi
tror starkt på att människor kommer att fortsätta vilja resa och upptäcka andra
länder och kulturer i framtiden” Fritz Joussen Global VD, TUI.

TUI Nordic är med en marknadsandel på 22 procent den största aktören på den
nordiska resemarknaden. Koncernen etablerades 1961 och erbjuder paketresor,
flyg och kryssningar. Några av de populäraste resmålen är Kanarieöarna, Grekland
och Thailand. TUI Nordic består av TUI i Sverige, Danmark, Norge och Finland
samt Nazar, flygbolaget TUIfly. Koncernen ingår sedan 2000 i den världsledande
resekoncernen TUI Group, världens ledande turistkoncern med verksamhet i
omkring 180 destinationer världen över. Koncernen är baserad i Tyskland och TUI
Groups aktie är med i både FTSE 100 index, som är ledande på Londonbörsen och
Tyska MDax. TUI Group har 76 000 anställda i 130 länder och erbjuder sina cirka
20 miljoner kunder heltäckande service från bokning till hemkomst. TUI täcker
med sin verksamhet hela den turistiska värdekedjan, vilket innefattar ledande
researrangörer 1,800 resebyråer i Europa, sex flygbolag med mer än 130 mediumoch långdistansflygmaskiner, mer än 300 gruppägda hotell däribland RIU och
Robinson. Med kryssningsfartyg som MS Europa och lyxkryssningsfartyget MS
Europa 2, TUI Cruises “Mein Schiff” flottan och fartyg under varumärket Thomson
Cruises i Storbritannien så är TUI väl positionerat på den starkt växande
kryssningsmarknaden. Globalt ansvar för hållbar ekonomi, ekologi och social
verksamhet är grundläggande TUI’s företagskultur. Som den enda turistgruppen i
världen är TUI är medlemmar av FNs Global Compact. Samtidigt är koncernen
listad på välrenommerade Dow Jones Sustainability Indices (DJSI).
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