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Norwegianin ensimmäinen
vuosineljännes: liikevaihto kasvoi 25
prosenttia viime vuoteen verrattuna

Norwegian (NAS) julkisti tänään ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksen.
Yhtiön koko liikevaihto oli 2,36 miljardia Norjan kruunua, mikä on 25
prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavalla neljänneksellä. Yhtiön
liikevoitto oli -286 miljoonaa Norjan kruunua. Tulokseen vaikutti
voimakkaasti öljyn hinnan nousu. Öljyn hinta oli 15 prosenttia korkeampi
kuin viime vuoden vastaavalla tarkastelujaksolla, mutta tästä huolimatta
Norwegianin käyttöön ottamien uusien ja entistä tehokkaampien
lentokoneiden ansiosta yhtiö saavutti polttoainekuluissa huomattavia
säästöjä.

Norwegianin matkustajamäärä oli ensimmäisellä neljänneksellä 3,6
miljoonaa, mikä on 19 prosenttia enemmän kuin viime vuoden ensimmäisellä
neljänneksellä. Käyttöaste kasvoi 3 prosenttiyksiköllä 77 prosenttiin.

– Vuosineljännes on ollut haastava johtuen voimakkaasti nousseesta öljyn
hinnasta. Tämän lisäksi ensimmäinen vuosineljännes on sesonkina heikompi.
Olemme poistaneet käytöstä vanhempaa kalustoamme ja tästä on aiheutunut
huomattavia kertaluonteisia kuluja. Lentokoneiden uusintaohjelmamme on
kuitenkin investointi, josta yhtiölle on etua vuosiksi eteenpäin. Myönteistä
vuosineljänneksellä oli se, että matkustajamäärämme jatkoi kasvuaan ja
käyttöasteemme nousi, sanoo Norwegianin toimitusjohtaja Bjørn Kjos.

Uudet koneet lisäävät kilpailukykyä

– Vaikka polttoaineen hinnat nousevatkin, olemme uusien ja kulutukseltaan
tehokkaampien koneiden käyttöönoton ansiosta entistä kilpailukykyisimpiä,
sanoo Kjos. Jo ensimmäisen vuosineljänneksen aikana tehokkaammat koneet



toivat Norwegianille viime vuoden vastaavaan tarkastelujaksoon verrattuna
25 miljoonan Norjan kruunun säästöt.

1. vuosineljännes 2012, avainluvut (1. vuosineljännes 2011)

Matkustajamäärä: 3,65 miljoonaa (3,1 miljoonaa)

Liikevaihto: 2,36 miljardia Norjan kruunua (1,9 miljardia Norjan kruunua)

Käyttöaste: 77 prosenttia (74 prosenttia)

EDITBAR: -252 miljoonaa Norjan kruunua (-230 miljoonaa Norjan kruunua)

EDITBA: -497 miljoonaa Norjan kruunua (-430 miljoonaa Norjan kruunua)

EBIT: -575 miljoonaa Norjan kruunua (-495 miljoonaa Norjan kruunua)

EBT: -398 miljoonaa Norjan kruunua (-406 miljoonaa Norjan kruunua)

Liikevoitto: -286 miljoonaa Norjan kruunua (-293 miljoonaa Norjan kruunua)

Lisätietoja oheisessa pdf-tiedostossa.
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Norwegian Air Shuttle ASA, jota markkinoidaan tuotemerkillä "Norwegian", on
Norjan pörssissä noteerattu low-cost lentoyhtiö. Se on Skandinavian toiseksi



suurin lentoyhtiö ja Euroopan neljänneksi suurin low-cost lentoyhtiö.
Alhaisilla hinnoillaan ja asiakasystävällisillä ratkaisuillaan Norwegian on
kasvattanut matkustajamääriään voimakkaasti viime vuosina. Se tarjoaa noin
261 reittiä 100 kohteeseen Euroopassa, Pohjois-Afrikassa ja Lähi-Idässä.
Vuonna 2010 Norwegian kuljetti lähes 13 miljoonaa matkustajaa. Sen
henkilöstömäärä on 2500 ja konekanta koostuu 59 lentokoneesta. Yhtiölle
toimitetaan vuosina 2008–2014 73 uutta Boeing 737-800W -konetta, minkä
jälkeen Norwegianin kalusto on kaupallisen lentoliikenteen uudenaikaisin,
tehokkain ja ympäristöystävällisin. Lisätietoja osoitteesta
www.norwegian.com
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