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Stark passagerartillväxt, solid kabinfaktor
och högre enhetsintäkter

Passagerartillväxten för Norwegian fortsatte under februari. Över 1,1 miljon
passagerare flög med bolaget, en ökning på 23 procent jämfört med samma
månad föregående år. Kabinfaktorn var 78 procent och enhetsintäkterna
ökade med 6 procent.

I februari flög 1 151 829 passagerare med Norwegian, en ökning med 216
341 passagerare jämfört med februari föregående år. Kabinfaktorn var på 78
procent, vilket är en ökning på 2 procentenheter jämfört med samma månad
föregående år. Enhetsintäkten (RASK) ökade med 6 procentenheter.



– Vi är mycket nöjda med det höga passagerarantalet och att våra
enhetsintäkter ökar. Vi fortsätter att flyga med hög kabinfaktor under en
månad som anses som lågsäsong för flygbranschen. Det gläder oss att allt
fler passagerare sätter pris på våra nya flygplan och gratis internet ombord,
säger Norwegians VD och koncernchef Bjørn Kjos.

Norwegian genomförde 99,5 procent av sina planlagda flygningar under
februari, varav 82,1 procent avgick på utsatt tid.

Under 2012 kommer bolaget att fasa in 13 fabriksnya flygplan. Det tre första
flygplanen är redan levererade. Av en flotta på 62 flygplan, har nu 40
flygplan trådlöst internet installerat. Norwegian fortsätter sin höga
installationstakt och under våren kommer de allra flesta flygplanen ha gratis
internet ombord.

Se bifogad PDF för detaljerade siffror.

Kontaktpersoner:
Frode Foss, Finansdirektör + 47 91 63 16 45
Åsa Larsson, Informationschef + 46 735 22 22 42

Norwegian är det näst största flygbolaget i Skandinavien och det tredje
största lågprisbolaget i Europa. Med låga priser och kundvänliga lösningar
har Norwegian haft en stark passagerartillväxt de senaste åren och erbjuder
idag 300 linjer till 100 destinationer i Europa, Nordafrika och Mellanöstern.
Norwegian transporterade 13 miljoner passagerare under 2011, har 2 500
anställda och en flygplansflotta bestående av 62 flygplan (mars 2012).
Bolaget fasar löpande in nya flygplan och får fram till 2018 78 nya Boeing
737-800 flygplan levererade direkt från Boeing fabriken. När alla flygplan är
på plats, kommer Norwegian att ha en av Europas mest moderna och
miljövänliga flygplansflotta. För mer information besök www.norwegian.com
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