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Norwegian fördubblar resultatet och
flyger med rekordfulla plan

Norwegian presenterar i dag ett kvartalsresultat före skatt (EBT) på 930
miljoner norska kronor. Det är en fördubbling från förra årets resultat på 456
miljoner norska kronor. Kabinfaktorn för andra kvartalet är på 88 procent.
Inom loppet av två år har kabinfaktorn ökat med 8 procentenheter.
Utvecklingen under andra kvartalet har varit bra på alla Norwegians
marknader.

Kabinfaktorn för andra kvartalet var på 88 procent, upp tre procentenheter



jämfört med samma period förra året. Med tanke på att Norwegians
kabinfaktor ökade kraftigt även förra året innebär det att Norwegian fyller
planen allt bättre, vilket även innebär en betydande minskning av CO2-
utsläppen per passagerarkilometer (RPK). Hittills i år har två nya Boeing 787
Dreamliner och 10 nya Boeing 737-800 fasats in. Norwegian har nu en
flygplansflotta på 10 Dreamliner långdistansplan och kommer inom några år
att ha en flotta på minst 42 Dreamliner.

God utveckling på alla marknader
Totalt flög 7,7 miljoner passagerare med Norwegian under andra kvartalet –
en ökning med 11 procent. Den starkaste tillväxten i antal passagerare hade
Norwegian på Oslo Gardermoen, Stockholm Arlanda, London Gatwick och de
spanska baserna. Tillväxten på Oslo Gardermoen måste dock ses mot
bakgrund av förra årets strejk. Under andra kvartalet har Norwegian etablerat
en ny bas i Palma och flyger nu flera inrikeslinjer i Spanien.

Under andra kvartalet omsatte Norwegian drygt 6,6 miljarder norska kronor,
en ökning med 13 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året. Den
totala kapacitetstillväxten (ASK) för andra kvartalet var på 12 procent medan
trafiktillväxten (RPK) var på 16 procent, något som också hänger ihop med
högre kabinfaktor och att varje Norwegianpassagerare i genomsnitt nu flyger
betydligt längre än förut. Den framtida tillväxten förväntas bli starkare resten
av året. Norwegians förväntade tillväxt på 18 procent (ASK) för hela året
kvarstår.

Norwegian har återigen korats till världens bästa lågprisbolag på långdistans
Norwegian korades den här veckan till världens bästa lågprisbolag på
långdistans för andra året i rad i konkurrens med flygbolag från hela världen.
Norwegian utsågs även till bästa lågprisbolag i Europa, för fjärde året i rad.
Skytrax Awards anses vara den mest prestigefyllda och erkända
prisutdelningen i flygbranschen

– Jag är mycket nöjd med det förbättrade resultatet och fyllnadsgraden som
vi har det här kvartalet, säger Norwegians VD Bjørn Kjos. 

– Samtidigt har vi haft betydande extra kostnader för inhyrning av flygplan
och kompensation till passagerare. När den här sommaren är över kommer de
inhyrda planen fasas ut och vi ser positivt på den framtida utvecklingen med
bokningar och förköpta biljetter de närmaste månaderna. Det är extra



glädjande att vi har fått ta emot två internationella Skytrax-priser den här
veckan, framröstade av våra kunder, fortsätter Kjos.

Se bifogad kvartalsrapport för fler siffror och detaljer.
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Norwegian är det tredje största lågprisbolaget i Europa och det sjätte största i
världen.
Bolaget erbjuder idag närmare 450 linjer till 138 destinationer i Europa,
Nordafrika, Mellanöstern, Thailand, USA och Karibien. Under 2015
transporterade Norwegian närmare 26 miljoner passagerare. Bolaget är
börsnoterat (sedan 2003) och har närmare 6000 medarbetare. Norwegian
fasar löpande in nya, mer miljövänliga flygplan och har en flotta på cirka 100
flygplan med en genomsnittlig ålder på 3,6 år.

De fyra senaste åren har Norwegian utnämnts till Europas bästa
lågprisflygbolag av SkyTrax World Airline Awards och de två senaste åren
även till världens bästa lågprisbolag på långdistans. Sky Trax World Airline
Awards är den mest prestigefyllda och erkända undersökningen i
flygbranschen där det är passagerarna själva som bedömer över 200
flygbolag över hela världen. Norwegian utsågs 2015 dessutom till det
flygbolag som flyger mest bränsleeffektivt och mest miljövänligt över
Atlanten av The International Council on Clean Transportation (ICCT). För mer
information, besök www.norwegian.com.

Följ Norwegian på Facebook, Twitter, Instagram, LinkedInochYouTube.

http://www.theicct.org/transatlantic-airline-efficiency-2014
http://www.norwegian.com
https://www.facebook.com/flynorwegian/
https://twitter.com/Fly_Norwegian
https://www.instagram.com/flynorwegian/?hl=en
https://www.linkedin.com/company/norwegian-air-shuttle
https://www.youtube.com/user/norwegian
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