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Norwegian med det beste driftsresultatet
noen gang - kjøper ytterligere seks nye fly
fra Boeing

Norwegian legger i dag frem det største driftsoverskuddet i selskapets
historie. Resultatet før skatt ble på 519 millioner kroner. Det er en forbedring
på 326 millioner kroner fra samme kvartal i fjor når fjorårets store
sikringsgevinster på valuta holdes utenom. Som et ledd i selskapets sterke
ekspansjon har Norwegian besluttet å utvide kjøpsordren hos Boeing med
ytterligere seks nye 737-800 maskiner slik at den totale ordren kommer opp i
70 fly i 2014.

Selskapet fraktet over 3 millioner passasjerer i 3. kvartal 2009 - nesten en
halv million flere enn tilsvarende kvartal i 2008. Omsetningen i 3. kvartal var
2,3 milliarder kroner, en økning på 15 prosent. Innenriks i Norge økte
omsetningen med 27 prosent. Kabinfaktoren var stabil, 82 prosent, den
samme som 3. kvartal i fjor.

- Vi leverer i dag svært gode resultater som en voksende aktør i en bransje i krise.
Det gjør oss stolte, men også svært ydmyke. For våre passasjerer er det ikke
hvilken billettpris og hvilken service de fikk i går som teller, det er den de får i
morgen. For oss er derfor dette resultatet en sterk motivasjon til å ytterligere å
brette opp ermene og gjøre oss enda mer fortjent til kundenes tillit fremover, både
i forhold til produktet vi tilbyr, rutene vi flyr og ikke minst i forhold til
billettpriser. Vi har allerede bevist at det er mulig å tilby et stadig bedre produkt
til en lavere kostnad. Det skal vi bli enda bedre på, sier administrerende direktør
Bjørn Kjos.

Flere nye fly - 70 Boeing 737-800 i 2014

Norwegian har i dag økt kjøpsordren hos Boeing med seks fly, til totalt 48



som skal leveres frem mot sommeren 2014. De seks flyene som nå er bestilt
vil bli levert høsten 2010 og våren 2011. I tillegg er det tegnet
leasingkontrakter for totalt seks fly av samme type i løpet av det siste
kvartalet. Det innebærer at selskapet totalt planlegger en flåte bestående av
70 Boeing 737-800; 48 eide og 22 leasede. Per oktober 2009 har 16 av de 70
flyene blitt levert, 14 leasede og 2 eide. Et fly til blir levert før årsskiftet.

Norwegian blir det første flyselskapet i Europa med "Boeing Sky Interior" som
kommer med alle leveranser fra slutten av 2010. Konseptet er basert på
Boeing's "Dreamliner" og vil være en vesentlig forbedring for de reisende. Det
nye interiøret gir ekstra bredde til kabinen samt større, dreibare
bagasjehyller. I tillegg til å øke håndbagasjekapasiteten øker romfølelsen i
kabinen og støynivået om bord reduseres vesentlig.

Norwegian har også besluttet å redusere antall seter fra 189 til 186. De nye
flyene har nye seter, der setelommen flyttes lenger opp. Sammen med
smalere stolrygg utgjør disse tiltakene enda bedre beinplass, en vesentlig
forbedring for passasjerene som gjør det mer behagelig å fly langt.

Bedre for miljøet

Innen 2014 vil Norwegian ha en av de mest miljøvennlige og moderne
flyflåtene i Europa.

- Nye fly betyr bedre reiseopplevelse for passasjerene og færre forsinkelser som
følge av teknisk vedlikehold. Samtidig innebærer nye fly at vi kan drive enda mer
kostnadseffektivt enn i dag. Dette er en flyflåte for fremtiden, sier Bjørn Kjos.

Utvalgte nøkkeltall 3. kvartal 2009 (3. kvartal 2008)

Antall passasjerer: 3,1 millioner ( 2,6 mill.)

Omsetning: 2,3 milliarder kroner (2,0 milliarder kroner)

Fyllingsgrad ("load factor"): 82 prosent (82 prosent)

EBITDAR: 669 millioner kroner (321 mill. kroner)



EBITDA: 515 milioner kroner (228 mill. kroner)

EBT: 519 millioner kroner (582 mill. kroner)

Nettoresultat: 375 millioner kroner (414 mill. kroner)

Leveranser Boeing 737-800 (eide og leasede)

2010: 14

2011: 14

2012: 10

2013: 10

2014:   5

Kontaktpersoner:

Kommunikasjonsdirektør Anne-Sissel Skånvik, tel 48 99 44 40

Finansdirektør Frode Foss, tel 91 63 16 45

Om Norwegian
Norwegian er det største norske flyselskapet, og et av Europas ledende
lavprisselskaper med rundt 4500 ansatte. Selskapet tilbyr et omfattende
rutenett mellom de nordiske landene og destinasjoner i Europa.

Siden oppstarten i 2002 har mer enn 300 millioner passasjerer fløyet med
Norwegian. Norwegians viktigste oppgave har alltid vært å tilby rimelige
flybilletter til alle og å la folk fly med mer valgfrihet på reisen.



Norwegian er en pådriver for bærekraftige løsninger og grønn omstilling i
luftfarten. Selskapet har som mål å redusere CO2-utslippet med 45 prosent
innen 2030. Derfor fornyer selskapet flyflåten, løfter frem bærekraftig
flydrivstoff, reduserer og gjenvinner avfall og bruker vær- og vinddata for mer
effektive flyvninger som sparer drivstoff. Norwegian ønsker å være det mest
bærekraftige valget for passasjerene.

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

Kontaktpersoner

Kun for presse: Tlf: 815 11 816 / E-post: press@norwegian.com
Pressekontakt
Kundehenvendelser skal rettes til  
815 21 815 eller norwegian.no/hjelp-og-kontakt/

Eline Hyggen Skari
Pressekontakt
Senior kommunikasjonsrådgiver
eline.hyggen.skari@norwegian.com
+47 92 42 77 19

Esben Tuman
Pressekontakt
Kommunikasjonsdirektør
esben.tuman@norwegian.com
+47 90 50 84 00

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
tel:815 21 815 eller norwegian.no/hjelp-og-kontakt/
mailto:eline.hyggen.skari@norwegian.com
tel:+47 92 42 77 19
mailto:esben.tuman@norwegian.com
tel:+47 90 50 84 00

