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Norwegian med bedste årsresultat i
selskabets historie

- Jeg er meget tilfreds med resultaterne i en situation, hvor branchen har
stået over for store udfordringer, siger administrerende direktør Bjørn Kjos. –
Især er jeg tilfreds med, at vi har reduceret omkostningerne og dermed øget
vores konkurrenceevne.

Omkostningerne er på årsbasis reduceret med 13 pct. fra 2008 til 2009. Når
man tager højde for brændstof- og valutajusteringer samt kortere
flyvedistance, er omkostningerne også lavere end i 2008. Norwegian vil med
indfasning af nye og større fly opnå en mere effektiv drift og dermed
reducere enhedsomkostningerne yderligere.

Norwegian lancerede i alt 63 nye ruter i løbet af 2009. Alene i Danmark har
Norwegian åbnet 30 nye ruter, mens der i Sverige er etableret 18 og i Norge
15 nye ruter. I dag lancerer Norwegian for første gang ruter til Helsinki fra
Oslo og Stockholm. (Se pressemeddelelse fra tidligere i dag.)

Udvalgte nøgletal for hele 2009 (2008)

Antal passagerer: 10,8 mio. (9,1 mio.)

Omsætning: 7,3 mia. NOK (6,2 mia. NOK)



Kabinefaktor (load factor): 78 pct. (79 pct.)

EBITDAR: 1,3 mia. NOK (200 mio. NOK)

EBITDA: 721 mio. NOK (-208 mio. NOK)

EBIT: 572 mio. NOK (-338 mio. NOK)

EBT: 623 mio. NOK (5,3 mio. NOK)

Nettoresultat: 446 mio. NOK (3,9 mio. NOK)

Udvalgte nøgletal 4. kvartal 2009 (4. kvartal 2008)

Antal passagerer: 2,8 mio. (2,2 mio.)

Omsætning: 1,75 mia. NOK (1,6 mia. NOK)

Kabinefaktor: 76 pct. (76 pct.)

EBITDAR: 205 mio. NOK (-45 mio. NOK)

EBITDA: 50,4 mio. NOK (-169 mio. NOK)

EBIT: 7,6 mio. NOK (-199 mio. NOK)

EBT: 8,7 mio. NOK (-197 mio. NOK)

Nettoresultat: 0,8 mio. NOK (-138 mio. NOK)

For yderligere information, kontakt:



Kommunikationsdirektør Anne-Sissel Skånvik, tlf.: +47 48 99 44 40

Finansdirektør Frode Foss, tlf.: +47 91 63 16 45

Norwegian

Norwegian blev grundlagt i 1993, og lavprisselskabet med Boeing 737-fly
kom på vingerne i 2002. Siden dengang har det været vores mål at tilbyde
gode og smarte rejseoplevelser til lave priser. Norwegian er kåret til Europas
bedste lavprisselskab seks år i træk af Skytrax, og Norwegians
fordelsprogram, Norwegian Reward, er fire år i træk kåret til ”Flybranchens
bedste fordelsprogram i Europa/Afrika” ved Freddie Awards i USA. Siden 2012
har Norwegian vundet mere end 55 priser for selskabets produkter, service og
nyskabelse indenfor luftfart. I 2019 blev Norwegian det første flyselskab, der
underskrev FN’s program for klimatiltag og forpligtede sig dermed til at blive
klimaneutralt inden 2050. Norwegian tilbyder gode priser og høj kvalitet i et
netværk af kortdistanceruter i Norden og Europa.

Følg Norwegian på Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn og YouTube.
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