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Norwegian med beste kvartalsresultat
noensinne

Norwegian legger i dag frem et resultat før skatt på nærmere 900 millioner
kroner. Dette er selskapets beste resultat frem til nå, og en forbedring på 187
millioner fra året før. Nye fly har spart selskapet for 28 millioner kroner i
drivstoff sammenlignet med samme kvartal i fjor. Innsparingene selskapet
selv gjør blir motvirket av en ekstraregning på 25 millioner kroner som følge
av flygeledermangelen hos Avinor.

Norwegian fraktet nærmere 5,2 millioner passasjerer i 3. kvartal 2012. Det er
580 000 flere enn i fjor, også det ny rekord for selskapet. Kvartalet er også
preget av en høy fyllingsgrad på 82 prosent. Hver passasjer fløy i snitt lenger



hvilket reflekteres i at passasjertrafikken (RPK) økte med hele 17 prosent i 3.
kvartal, mens setekapasiteten (ASK) gikk opp med 20 prosent.

- Vi er svært godt fornøyd med dette resultatet som er det beste vi har levert i
absolutte kroner. Tallene viser også at kapasitetsveksten har vært godt
tilpasset markedet. Fyllingsgraden holder seg høy og trafikkveksten er meget
god, sier administrerende direktør Bjørn Kjos. – Vi har hatt en del nødvendige
kostnader dette kvartalet knyttet til etablering av nye baser i Thailand og i
Spania, samt økt produksjon i Danmark etter at Cimber gikk konkurs.
Kostnader knyttet til selskapets vekst er vi beredt på, men regningen for
flygeledermangelen hos Avinor i sommer er det ikke riktig at vi skal ta, sier
Kjos.

Nye baser i London og Alicante
Norwegian fortsetter å fase inn flere fabrikknye fly, 13 Boeing 737-800 i 2012
og 14 i 2013. Det åpner for nye vekstmuligheter utenfor Skandinavia.
Norwegian har besluttet å etablere ny base i London (Gatwick) og Alicante.
Fra basen i London vil Norwegian i første omgang fly til en rekke
destinasjoner rundt Middelhavet. Se egen pressemelding.

Utvalgte nøkkeltall 3. kvartal 2012 (3. kvartal 2011)

Antall passasjerer: 5,2 millioner (4,6 mill.)

Omsetning: 4,2 milliarder kroner (3,4 milliarder kroner)

Fyllingsgrad: 82 prosent (84 prosent)

EBITDAR: 1,097 millioner kroner (1,206 mill kroner)

EBITDA: 822 millioner kroner (1,001mill kroner)

EBT: 873 millioner kroner (686 mill. kroner)

Nettoresultat: 628 millioner kroner (495 mill. kroner)

Kontaktpersoner:
Kommunikasjonsdirektør Anne-Sissel Skånvik, tel 975 54344



Finansdirektør Frode Foss, tel 916 316 45

Norwegian er Skandinavias nest største flyselskap og det tredje største
lavprisselskapet i Europa med direkteruter innenlands i Norge og til en rekke
land i Europa, samt Nord-Afrika og Midtøsten (296 ruter og 114 destinasjoner
per juni 2012). Med lave priser og kundevennlige løsninger har selskapet hatt
en sterk passasjervekst de siste årene. Norwegian fraktet  nærmere 16
millioner passasjerer i 2011. Selskapet er børsnotert (2003) og har om lag 2
500 ansatte. Norwegian har 64 fly i flåten (per juni 2012). Norwegian faser
løpende inn nye, mer miljøvennlige Boeing 737-800-fly  og vil ha en av
Europas aller mest moderne og miljøvennlige flyflåter om få år.

Følg Norwegian på Facebook her.

Følg Norwegian på YouTube her.
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