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Norwegianin toisen vuosineljänneksen
tulos ennen veroja 125 miljoonaa NOK

Norwegian (NAS) julkisti tänään toisen vuosineljänneksen tuloksensa (EBT)
125 miljoonaa Norjan kruunua, joka on 50 miljoonaa kruunua viimevuotista
parempi. Tänä vuonna tulokseen vaikutti merkittävästi Norjan lentokenttien
turvallisuushenkilöstön lakko, jonka kustannukset yhtiölle olivat 70
miljoonaa kruunua.

Yhtiön kasvu jatkui edelleen ja oli toisella vuosineljänneksellä 15 prosenttia.
Matkustajamäärän kasvu oli 430 000 (11 %). Käyttöaste oli 76 prosenttia,
mikä oli kaksi prosenttiyksikköä alhaisempi kuin viime vuonna vastaavana
ajankohtana.



 -Toisen vuosineljänneksen tulokseen vaikuttivat odotetusti korkea öljyn
hinta ja lakon aiheuttamat lisäkustannukset. Siitä huolimatta toiminnallinen
tuloksemme oli merkittävästi viimevuotista parempi. Olen tyytyväinen, että
entistä suurempi määrä matkustajia valitsi Norwegianin ja että voimme
tarjota heille uusia lentokoneita ja niissä ilmaisen langattoman
laajakaistayhteyden, sanoo Norwegianin toimitusjohtaja Bjørn Kjos.

Uudempien ja entistä suurempien lentokoneiden käyttöönotolla Norwegian
voi tehostaa toimintaansa ja parantaa kilpailukykyään. Toisella
vuosineljänneksellä entistä energiatehokkaammat koneet toivat yhtiölle 38
miljoonan Norjan kruunun säästöt.

Norwegian on jo vastaanottanut tämän vuoden aikana kahdeksan uutta
Boeing 737-800 -konetta. Loppuvuoden kuluessa luovutetaan yhtiölle
Boeingin Seattlen tehtailta vielä viisi konetta. Samaan aikaan yhtiö luopuu
vanhemmista 737-300 -koneista. Kesän jälkeen yhtiön laivaston keski-ikä on
4,9 vuotta. Uusien koneiden suurempi matkustajakapasiteetti antaa
Norwegianille mahdollisuuden tuotannon kasvattamiseen.

2. vuosineljännes 2012, avainluvut (Q2 2011)

Matkustajamäärä: 4,5 miljoonaa (4,0 miljoonaa)

Liikevaihto: 3,17 miljardia kruunua (2,7 miljardia)

Käyttöaste: 76  prosenttia (78 prosenttia)

EBITDAR: 679,5 miljoonaa kruunua (346,9 miljoonaa)

EDITBA: 410 miljoonaa kruunua (137 miljoonaa)

EBIT: 322 miljoonaa kruunua (73 miljoonaa)

EBT: 125 miljoonaa kruunua (74,5 miljoonaa)

Liikevoitto: 90,5 miljoonaa kruunua (53,7 miljoonaa)



Yksityiskohtaisemmat tiedot 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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