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Norwegian med passagerartillväxt och
hög punktlighet i maj

Norwegian flög drygt 2,1 miljoner passagerare i maj 2014, en ökning med 12
procent jämfört med samma månad förra året. Kabinfaktorn var på 77
procent. Fackförbundet Parats strejkhot påverkade intjäningen i maj eftersom
många norska och danska kunder inte vågade boka resa på grund av rädsla
för strejk.

I maj reste 2 103 477 passagerare med Norwegian, en ökning med 12 procent
jämfört med samma månad förra året. Den totala trafiktillväxten (RPK) ökade
med 45 procent och kapaciteten (ASK) ökade också med 45 procent i maj.
Kabinfaktorn var 77 procent i maj, oförändrat från samma månad förra året.



–Maj blev en speciell månad där strejkhoten från Parat har haft en betydande
negativ inverkan på Norwegian med bortfall av kunder och därmed sämre
intjäning. Det som är positivt är att vi fortsätter att få nya kunder, särskilt på
nya marknader utanför Skandinavien. Norwegians punktlighet är på 90
procent vilket innebär att vi befinner oss i toppskiktet i Europa, säger VD
Björn Kjos

I maj levererades en fabriksny Boeing 737-800 och en ny 787 Dreamliner till
Norwegian. Totalt levereras 14 Boeing 737-800 och fyra 787 Dreamliner
under 2014. Norwegians flygplansflotta är bland de mest moderna och
miljöanpassade i Europa.

Norwegian genomförde 98,8 procent av de planlagda flygningarna i maj
varav 90 procent avgick på utsatt tidtabell.

Se bifogad pdf för detaljerade trafiksiffror.
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Norwegian är det näst största flygbolaget i Skandinavien och det tredje
största lågprisbolaget i Europa. Bolaget erbjuder idag 416 linjer till 126
destinationer i Europa, Nordafrika, Mellanöstern, USA och Thailand.
Norwegian transporterar över 20 miljoner passagerare per år, är börsnoterat
(sedan 2003) och har cirka 4 500 anställda. Norwegian fasar löpande in nya,
mer miljövänliga flygplan och har en flotta på 94 flygplan med en
genomsnittlig ålder på 4,8 år. År 2013 utnämndes Norwegian till Europas
bästa lågprisflygbolag av SkyTrax World Airline Awards. Sky Trax World
Airline Awards är den mest prestigefyllda och erkända undersökningen i
flygbranschen. För mer information, besök www.norwegian.com

Följ oss på Facebook här.
Följ oss på You Tube här.

http://www.norwegian.com
https://www.facebook.com/#!/NorwegianSverige
http://www.youtube.com/results?search_query=Nowegian+Air+Shuttle&sm=3
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