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Norwegian reducerer omkostninger –
styrker konkurrenceevnen

Norwegian fremlægger i dag resultatet for første kvartal, der viser
enhedsomkostninger på 40 øre eksklusive brændstof. Det er en kraftig
beskæring af omkostningerne sammenlignet med 2009. Norwegian fragtede
godt 2,7 mio. passagerer i første kvartal 2010, 28 pct. flere end samme
kvartal sidste år. Omsætningen blev på 1,6 mia. norske kroner, en forøgelse
på 15 pct. Nettoresultatet blev -199 mio. norske kroner efter skat.

”Jeg er tilfreds med resultaterne set i lyset af, at vi har haft en meget kraftig
passager- og produktionsvækst. Specielt er jeg glad for, at vi har reduceret
omkostningerne og dermed øget vores konkurrenceevne. Det var ventet, at vi
ville se røde tal for første kvartal. Jeg er glad for, at vi har leveret bedre tal
end markedsforventningerne,” siger administrerende direktør Bjørn Kjos.

Omkostningerne er reduceret kraftigt siden 2009. Enhedsomkostningerne er
reduceret med 11 pct. fra 2009 til 2010 og er nu nede på 40 øre eksklusive
brændstof. Norwegian vil med indfasning af nye og større fly få en mere
effektiv drift og dermed reducere enhedsomkostningerne yderligere.

Norwegian har nu 52 fly i flåden. I indeværende kvartal har selskabet fået
leveret fem nye Boeing 737-800 fly fra Seattle. Inden 2014 vil Norwegian
have en af de mest miljøvenlige og moderne flyflåder i Europa.

”Nye fly betyder en bedre rejseoplevelse for passagererne og færre
forsinkelser som følge af teknisk vedligehold. Samtidig indebærer nye fly, at
vi kan opnå endnu mere omkostningseffektiv drift end i dag. Dette er en
flyflåde til fremtiden,” siger Bjørn Kjos.



Udvalgte nøgletal 1. kvartal 2010 (kvartal 2009) 
Antal passagerer: 2,7 mio. norske kroner (2,1 mio.)
Omsætning: 1,6 mia. norske kroner (1,4 mia.)
Kabinefaktor (load factor): 75 pct. (75 pct.)
EBITDAR: -23 mio. norske kroner (49 mio.)
EBITDA: - 92 mio. norske kroner (-102 mio.)
EBIT: -239 mio. norske kroner (-134 mio.)
EBT: -275 mio. norske kroner (-150 mio.)
Nettoresultat: -199 mio. norske kroner (-110 mio.)
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Norwegian

Norwegian er Skandinaviens største lavprisflyselskab. Selskabet er registreret
på Oslo Børs. I dag har selskabet en flyflåde på 52 fly. Selskabet får leveret
70 nye miljøvenlige Boeing 737-800W i perioden 2008 – 2014. Selskabet har
i dag ca. 230 ruter til 91 destinationer. Hovedkontoret er i Oslo, og selskabet
har 2 000 ansatte. For yderligere information se www.norwegian.com
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