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Norwegian med bedste kvartalsresultat
nogensinde

Norwegian fremlægger i dag et resultat før skat på næsten 900 millioner
norske kroner. Dette er selskabets bedste resultat frem til nu og en
forbedring på 187 millioner året før. Nye fly har sparet selskabet for 28
millioner norske kroner i brændstof sammenlignet med samme kvartal året
før. Selskabets egne besparelser bliver modvirket af en ekstraregning på 25
millioner norske kroner som følge af flyveledermangel hos Avinor.

Norwegian fragtede tæt på 5,2 millioner passagerer i 3. kvartal 2012. Det er
580.000 flere end året før, også en ny rekord for selskabet. Kvartalet er også
præget af en høj belægning på 82  pct. Hver passager fløj i gennemsnit
længere, hvilket reflekteres i, at passagertrafikken (RPK) steg med hele 17
pct. i 3. kvartal, mens sædekapaciteten (ASK) gik op med 20 pct.

”Vi er meget tilfredse med dette resultat, som er det bedste, vi har leveret i
absolutte kroner. Tallene viser også, at kapacitetsvæksten har været godt
tilpasset markedet. Belægningen holder sig høj, og trafikvæksten er meget
god,” siger administrerende direktør Bjørn Kjos.

”Vi har haft en del nødvendige omkostninger i dette kvartal knyttet til
etableringen af nye baser i Thailand og i Spanien, samt øget produktion i
Danmark, efter at Cimber gik konkurs. Omkostninger knyttet til selskabets
vækst er vi forberedt på, men regningen for flyveledermanglen hos Avinor i
sommer bør vi ikke have,” tilføjer Kjos.

Nye baser i London og Alicante
Norwegian fortsætter med at indfase flere fabriksnye fly, 13 Boeing 737-800 i
2012 og 14 i 2013. Det åbner for nye vækstmuligheder uden for
Skandinavien. Norwegian har besluttet at etablere en ny base i London
(Gatwick) og i Alicante.  Fra basen i London vil Norwegian i første omgang



flyve til en række destinationer omkring Middelhavet. Se egen
pressemeddelelse.

Udvalgte nøgletal 3. kvartal 2012 (3. kvartal 2011)
Antal passagerer: 5,2 millioner (4,6 mio.)
Omsætning 4,2 milliarder norske kroner (3,4 milliarder norske kroner)
Belægning: 82 pct. (84 pct.)
EBITDAR: 1.097 millioner norske kroner (1.206 mio. norske kroner)
EBITDA:  822 millioner norske kroner (1.001 mio. norske kroner)
EBT: 873 millioner norske kroner (686 mio. norske kroner)
Nettoresultat: 628 millioner norske kroner (495 mio. norske kroner)
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Norwegian 
Norwegian er Skandinaviens næststørste flyselskab og det tredjestørste
lavprisselskab i Europa. Med lave priser og kundevenlige løsninger har
Norwegian haft en stærk passsagertilvækst de seneste år. I 2011
transporterede selskabet 16 millioner passagerer. Norwegian tilbyder i dag
300 ruter til 114 destinationer i Europa, Nordafrika og Mellemøsten.
Flyselskabet har 2500 ansatte og en flyflåde bestående af 64 fly. Norwegian
indfaser løbende nye fly og har en totalordre på levering af 277 fabriksnye fly
af typen Boeing 737-800 MAX og Airbus 320neo. Når alle flyene er på plads,
kommer Norwegian til at have en af Europas mest moderne og miljøvenlige
flyflåder. Norwegian var det første flyselskab, der tilbød WiFi om bord på
europæiske flyvninger. I 2013 planlægger flyselskabet at starte
langdistanceflyvninger til USA og Asien fra Stockholm og Oslo. For mere
information besøg www.norwegian.com

Følg Norwegian på Facebook her.

Følg Norwegian på YouTube her.

http://www.norwegian.com
http://www.facebook.com/flynorwegian
http://www.youtube.com/user/NorwegianAirShuttle
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