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Norwegian reports passenger growth and
solid load factor in June

The company carried more than 2.8 million passengers this month, an
increase of 317,821 passengers from the same month previous year. The load
factor was 90.2 percent, up 2.2 percentage points.

The increase of passengers is 13 percent compared to the same month last
year. The total traffic growth (RPK) increased by 17 percent this month,
driven by 15 percent capacity growth and a two percentage point higher load
factor.



“We are grateful that so many choose to fly with Norwegian and we will work
hard to maintain our customers’ trust. Today’s traffic figures show a solid load
factor across all markets,” said CEO of Norwegian, Bjørn Kjos.

One of the world’s youngest fleets
Norwegian’s fleet renewal program continues with full force in 2016 with the
delivery of 21 brand new aircraft. The company took delivery two brand new
Boeing 737-800 in June. With an average age of only 3.6 years, Norwegian’s
fleet is one of the world’s “greenest” and most modern.

Norwegian operated 99.2 percent of the scheduled flights in June, whereof
69.8 percent departed on time. Several factors affected Norwegian’s on-time
performance in June, including weather-related challenges and several
strikes. The strike among French air traffic controllers severely affected the
traffic in Europe, while a fuel strike in Norway affected our operation in
Scandinavia.

Please find traffic figures report in the attached pdf.

Norwegian Air Shuttle ASA (Norwegian) on kolmanneksi suurin
halpalentoyhtiö Euroopassa ja kuudenneksi suurin maailmassa. Yhtiö operoi
447 reittiä 138 kohteeseen Euroopassa, Pohjois-Afrikassa, Lähi-idässä,
Thaimaassa, Yhdysvalloissa ja Karibialla. Vuonna 2015 Norwegian kuljetti
lähes 26 miljoonaa matkustajaa. Yhtiö on noteerattu Oslon pörssissä
vuodesta 2003 lähtien ja se työllistää noin 6 000 henkilöä. Norwegian ottaa
jatkuvasti käyttöön uusia ja aiempaa ympäristöystävällisempiä koneita.
Norwegianin laivastossa on noin 100 lentokonetta, joiden keski-ikä on vajaa
neljä vuotta.

Norwegian on palkittu kolmena edeltävänä vuotena peräkkäin Euroopan
parhaana halpalentoyhtiönä arvostetulla SkyTrax World Airline Awards
-tunnustuksella. Viime vuonna Norwegian palkittiin myös maailman parhaana
kaukolentoja lentävänä halpalentoyhtiönä. Skytrax World Airline Awards on
arvostetuin ja tunnustetuin ilmailualan kunnianosoitus, jossa matkustajat
arvioivat yli 200 lentoyhtiötä ympäri maailmaa. Vuonna 2015 The
International Council on Clean Transportation (ICCT) arvioi Norwegianin
polttoainetehokkaimmaksi ja ympäristöystävällisimmäksi lentoyhtiöksi
Atlantin ylittävillä lennoilla. Lisätietoja osoitteesta www.norwegian.com

http://www.norwegian.com/
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