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God passagervækst og høj belægning i
første kvartal

Norwegian fremlægger i dag et kvartalsresultat efter skat på -538 millioner
norske kroner, 57 millioner norske kroner bedre end sidste år. Resultatet for
første kvartal blev påvirket af pilotstrejken i Skandinavien og en svag norsk
krone. Samtidig var passagervæksten i Europa god og belægningen hele 6
procentpoint højere end samme periode sidste år. Bookingtallene
fremadrettet er også positive, særligt på langdistanceruterne.

I første kvartal omsatte Norwegian for 4,034 milliarder norske kroner, en
stigning på 14 procent fra tilsvarende kvartal året før. Næsten fem millioner
passagerer fløj med selskabet, hvilket udgjorde en vækst på to procent.



Trafikvæksten (RPK) var på 15 procent, hvilket også hænger sammen med, at
hver Norwegian-passager nu flyver markant længere, end denne gjorde for et
år siden. Belægningen i første kvartal var 83 procent, op hele seks
procentpoint sammenlignet med samme kvartal året før.

I første kvartal har Norwegian indfaset to nye Boeing 737-800. Derudover fik
Norwegian leveret en Boeing 787-8 Dreamliner i månedsskiftet marts/april,
og selskabet har for nylig åbnet flere nye langdistanceruter. Mens Norwegian
havde 320.000 flere passagerer i England og Spanien i første kvartal
sammenlignet med sidste år, gik antallet ned med 190.000 passagerer i
Norge og Sverige, hvilket i høj grad forklares med pilotstrejken i
Skandinavien. Dette blev modvirket af påsketrafikken, som i år kom i første
kvartal mod andet kvartal sidste år.

”Første kvartal er normalt sæsonmæssigt svagt, og denne gang er tallene
også påvirket af den svage norske krone mod dollar og euro. Samtidig
medførte pilotstrejken i Skandinavien, at vi mistede mange kunder til
konkurrenterne. På den positive side er passagervæksten uden for
Skandinavien god, særligt på langdistanceruterne. Specielt er
passagervæksten på London-Gatwick meget solid, og fremadrettet ser vi også
generelt positive bookingtal, ” siger administrerende direktør Bjørn Kjos.

Se kvartalsrapport for flere tal og detaljer.
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Norwegian
Norwegian er Skandinaviens næststørste flyselskab og det tredjestørste
lavprisselskab i Europa. I dag opererer Norwegian 424 ruter til 130
destinationer i Europa, Nordafrika, Mellemøsten, Thailand og USA. Norwegian
fløj 24 millioner passagerer i 2014. Selskabet er børsnoteret (2003) og har
omkring 4500 ansatte. Norwegian har 96 fly i flåden md en gennemsnitsalder
på 4,8 år (per marts 2013). Norwegian indfaser løbende nye, mere
miljøvenlige fly og har en af de mest moderne flyflåder i Europa. Både i 2013
og 2014 blev Norwegian kåret til Europas bedste lavprisselskab af anerkendte
SkyTrax Airline Awards. Det er flypassagererne selv, der bedømmer over 200
flyselskaber over hele verden i det, der er betegnet som den mest



prestigefyldte prisuddeling i flybranchen. For mere information besøg
www.norwegian.com

Følg Norwegian på Facebook her.

Følg Norwegian på YouTube her.
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