Turnaround

Jet Time vender tilbage til sin kerneforretning
Jet Time skærer to af selskabets fire forretningsområder fra, og skal efter planen udelukkende beskæftige
sig med BTB Charterproduktion for nordeuropæiske turoperatører og ACMI, hvor Jet Time flyver på vegne
af andre flyselskaber. Denne produktion vil blive fløjet på en enhedsflåde bestående af otte Boeing 737-700
passagerfly.
De to forretningsområder der skæres fra er henholdsvis fragtområdet samt ACMI-produktionen for SAS.
Udfasningen af de to forretningsområder sker i en kontrolleret proces i løbet af 2017. Jet Time og SAS har i
fællesskab planlagt den gradvise udfasning af de i alt otte ATR-72 fly, som Jet Time opererer for SAS. De
sidste ATR72-600-fly vil forlade Jet Time i september 2017.
Planen for fragtområdet er en gradvis neddrosling af fragtflyvninger. Jet Time opererer i dag i alt fem
fragtfly af typen B737-400. Det er endnu ikke fastlagt hvor hurtigt fragtsegmentet udfases.
Ændringerne sker som del af den store turnaround-plan, som Jet Time har arbejdet med det seneste år.
Fokus har været at forbedre selskabets økonomi gennem en mindskning af kompleksiteten i
produktionsapparatet, men også selve forretningsdelen med i alt 4 segmenter er for kompleks. Derfor tager
selskabet næste skridt og forenkler tillige den forretningsmæssige platform.
Afviklingsplanen af fragtområdet og ATR-produktionen er foregået over en længere periode i tæt dialog og
samarbejde med Jet Times forretningspartnere inden for de to forretningsområder samt ejerne af
selskabet.
Administrerende direktør Jørgen Holme udtaler:
- ”Vi vender tilbage til Jet Times oprindelige kerneforretning, charterflyvninger, som var den, der lagde
grundstenen for selskabets succes. Jet Time har fortsat en relevans i markedet for passagerflyvninger, og
det er i dette segment, vi har en unik serviceprofil. Forretningsområderne Fragt og ACMI på ATR72-fly har
skabt for stor en kompleksitet i Jet Time og har været direkte årsag til, at selskabet de seneste år har
opereret med store underskud. Nu tager vi de nødvendige skridt, således at Jet Time igen bliver en rentabel
forretning med en forenklet forretningsmodel og kun én flytype i flåden.”
Som en direkte konsekvens af den gradvise nedlukning af de to forretningsområder bliver
medarbejderstaben i Jet Time over de næste ca. 9 måneder reduceret med 253 stillinger, hvilket svarer til
ca. 35%. Det forventes at berøre cirka 278 personer, som senest i efteråret 2017 skal forlade deres stillinger
i Jet Time. De modtager alle deres opsigelse i december, men mange vil reelt først forlade selskabet næste
år i takt med, at de to forretningsområder afvikles, hvilket sker gradvist og i en kontrolleret proces.
Jørgen Holme udtaler:
- ”Det er et stort og drastisk skridt at skulle afskedige så mange loyale og dygtige medarbejdere. Det er
desværre også et nødvendigt skridt, hvis Jet Time skal overleve på længere sigt. Vi vil nu, i det omfang det er
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muligt, gøre vores bedste for, at de berørte medarbejdere får den bedst mulige støtte og de bedste
muligheder for at komme videre.”
Jet Time bevarer over 300 stillinger i Danmark og Finland, og de tilbageværende medarbejdere skal fra
slutningen af 2017 således udelukkende beskæftige sig med passagertrafik gennem charterflyvninger i
Norden samt ACMI-opgaver for større, nationale flyselskaber.
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FAKTA OM JET TIME
Jet Time er et danskejet flyselskab, der gik på vingerne i 2006. Selskabet leverer Business-to-Business
flytransportløsninger for både charterrejsebureauer, fragtselskaber og andre med flytransportbehov. Jet
Time har siden virksomhedens opstart vokset fra et være et lille selskab med to fly til at være det største
danskejede flyselskab og en stor dansk virksomhed med en årlig omsætning på mere end 1,7 mia. kroner
og mere end 700 ansatte. Flyflåden udgør i dag 23 fly af typen Boeing 737 og ATR72.
> For mere information og pressefoto gå til Jet Times presseside her…
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