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I World Class Hub strategiens første leveår har Københavns 
Lufthavn set en positiv effekt af den nye strategi. Antallet af 

feeder-ruter er steget, og det samme er antallet af både inter-
kontinentale passagerer og transferpassagerer.

Positiv effekt af 
ny strategi
Ét år efter lanceringen af World Class 
Hub strategien har Københavns 
Lufthavn sat fokus på de 
ekstraordinære kundeoplevelser, 
konkurrencedygtighed og på en 
effektiv drift. Samtidig har CPH 
defineret sin nye vision, der 
skal understrege lufthavnens 
position som nordeuropæisk 
trafikknudepunkt.

I efteråret 2012 lancerede CPH sin nye vision, 
der sætter strategisk fokus på ekstraordinæ-
re kundeoplevelser, konkurrencedygtighed 
og effektiv drift for alle kundegrupper. Vi-
sionen definerer CPH som ”The Gateway 
of Northern Europe. Where you come 
to move on and we make you wish to 
stay”, og dermed er konkurrenceposi-
tionen tegnet tydeligt op. 
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”Med visionen slår vi fast, at vi 
vil være den foretrukne gateway i 

Nordeuropa for alle vores kunder, 
herunder passagerer, flyselskaber, 

fragtselskaber og andre samarbejds-
partnere,” siger Thomas Woldbye, 

adm. direktør, Københavns Lufthavn, 
og tilføjer: ”Vi har sat fokus på de 

ekstraordinære kundeoplevelser. Vi skal 
give vores gæster mere end det, de for-

venter, og det gælder alle vores kunder – 
passagererne, flyselskaberne og alle andre 

samarbejdspartnere i lufthavnen.”

Styrke positionen
Målet er at fastholde den høje passager-

tilfredshed på 85 (på en skala fra 0 til 100) 
og på den måde styrke lufthavnens konkur-

rencemæssige position. Det er i 2012 blandt 
andet sket gennem fortsat udvikling af CPHs 

shopping-center, hvor blandt andet en række 
food & beverage-enheder er blevet udskiftet med 

nye tilbud, der har øget kvaliteten, attraktiviteten 
og diversiteten. 

Københavns Lufthavn har også gennemført en 
stor udvidelse af Finger C, der primært anvendes til 

non-Schengen og interkontinental trafik. Udvidelsen 
øger fleksibiliteten, som fremmer en effektiv udnyttelse 

af den eksisterende kapacitet. For at øge kapaciteten 
og forbedre passagertilfredsheden er pas- og security- 

faciliteterne i fingeren blevet udvidet, og toiletfaciliteterne 
er blevet forbedret.

Sårbar branche
I en sårbar branche er det vigtigt, at CPH er proaktiv i forhold 
til flyselskaberne for at skabe de bedst mulige rammer og be-
tingelser for vækst. Derfor ligger fokus i strategien på at ned-
bringe flyselskabers og andre samarbejdspartneres samlede 
omkostninger ved at drive virksomhed i Københavns Lufthavn, 
for gennem effektiviseringer og omkostningsreduktioner kan 
CPH være med til at skabe fundamentet for fremtidig vækst.

”Vi taler internt meget om ”Customer’s Total Cost of Opera-
tion”, og vi har fokus på reduktion af driftsomkostningerne for 
flyselskaber og andre samarbejdspartnere. Derfor er initiativer 
som ”fælles check-in”, ”automatisk boarding” og ”efficiency 
stands”, begreber, der vinder indpas hos vores kunder, fordi 
det kan være med til at reducere deres omkostninger,” siger 
Thomas Woldbye.

I World Class Hub strategiens første leveår har Københavns 
Lufthavn set en positiv effekt af den nye strategi. Antallet af 
feeder-ruter er steget, og det samme er antallet af både inter-
kontinentale passagerer og transferpassagerer. Det betyder, 
at Københavns Lufthavn i 2012 har haft en højere vækst end 
andre europæiske knudepunktslufthavne som blandt andre 
London Heathrow, Paris Charles de Gaulle, Bruxelles, Amster-
dam, Zürich og München, og dermed er Københavns Luft-
havns position som nordeuropæisk trafikknudepunkt blevet 
styrket. 

De passagerer, som flyselskaberne ”føder” ind til knudepunk-
tet fra Danmark, Norden og resten af Nordeuropa, er til gavn 
for både den regionale og den interkontinentale trafik – og 
dermed for væksten i hele regionen. 
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Stor lavprisvækst i CPH
Hver femte flypassager i Københavns Lufthavn flyver med et 
lavprisselskab. Dermed fortsætter den stabile lavprisvækst. 
Norwegian og easyJet tegner sig for den største andel af trafikken.

easyJet er 
Københavns 

Lufthavns 3. 
største flyselskab 

med 12 ruter til 
en række attrak-

tive europæiske 
destinationer, 

mens Transavia  i 
begyndelsen af 2013 

vendte tilbage til luft-
havnen med en rute til 

Eindhoven.
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Væksten fortsætter i 2013
Samtidig tyder alt på, at lavprisselska-
berne fortsætter væksten i indevæ-
rende år. Norwegian, Europas tred-
jestørste lavprisselskab, har allerede 
bebudet åbning af seks nye ruter i 
2013 til Liverpool, Corfu, Montpellier, 
Lissabon, Madrid og Sarajevo, hvoraf 
de tre førstnævnte er nye destinatio-
ner på det københavnske rutekort.

easyJet har bebudet åbning af to 
nye ruter til henholdsvis Edinburgh 
og Rom, hvilket bringer det britiske 
selskab, der er Europas næststørste 
lavprisselskab, op på 12 ruter ud af 
København.  Endelig åbner Vueling, 
fjerdestørst i Europa, ruter til Firenze 
og Alicante.

”Kort sagt masser af godt nyt for 
væksten i København. Og det bedste 
af det hele er, at vi samtidig med 
lavprisvæksten også har formået at få 
den resterende del af trafikken til at 
vokse,” siger Thomas Woldbye.

Lavprisvækst giver flere turister
Da lavprisselskaberne oftest er ken-
detegnet ved at have et stærkt brand 
i begge ender af en rute, ser man 
også gerne en høj grad af inbound 

passagerer. Fx er halvdelen af easyJets 
passagerer på de danske ruter udlæn-
dinge, der flyver til Danmark.

”Danmark har som land behov for 
at tiltrække så mange turister og så 
mange erhvervsinvesteringer som 
muligt, og alene af den grund er det 
værd at give lavprisselskaberne stor 
opmærksomhed. Det er simpelthen 
godt for den danske samfundsøko-
nomi,” siger Thomas Woldbye.

Stigende markedsandel
Den store stigning i antallet af lav-
prispassagerer betyder også, at lav-
prisselskabernes andel af totalmar-
kedet er steget, idet 20,3 procent 
af de rejsende gennem Køben-
havns Lufthavn i 2012 valgte at 
flyve med et lavprisselskab. Det 
er en stigning på 24,2 procent 
i forhold til året før. 

airberlin trådte i løbet af 
2012 ind i oneworld-
alliancen, og derfor 
medregner Københavns 
Lufthavn ikke længere 
hverken airberlin eller 
datterselskabet flyniki i 
lavprisstatistikken.

4,7 mio. passagerer valgte et lavpris-
selskab på rejsen til eller fra Kø-
benhavn i 2012. Det er en stigning 
på ikke mindre end 27,5 procent i for-
hold til året før. Tre ud af Europas fire 
største lavprisselskaber er repræsen-
teret i Københavns Lufthavn, og alle 
tre selskaber kunne fremvise flotte 
vækstrater i det forgangne år.

Norwegian og easyJet er Københavns 
Lufthavns to største lavprisselskaber, 
og begge flyselskaber præsterede 
endnu engang tocifrede vækstrater i 
2012. Tredjestørste lavprisselskab er 
spanske Vueling, der først etablerede 
sig i København sidste år, og allerede 
fra i år fordobler det spanske selskab 
antallet af ruter ud af København fra 
to til fire.

”Den markante stigning viser, at 
Københavns Lufthavn har formået 
at skabe et attraktivt vækstmiljø 
for nogle af Europas største lavpris-
selskaber. Ikke mindst CPH Go og 
vores såkaldte ”efficiency stands”, 
hvor flyene bliver ekstra hurtigt tømt 
og fyldt, giver en høj effektivitet og 
dermed gode vækstbetingelser,” siger 
Københavns Lufthavns adm. direktør, 
Thomas Woldbye.
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Ansvarlig vækst 
i CPH
CPHs ledelse vedtog i efteråret 2012 en ny 
CSR-strategi, der skal føre til mindre CO2, 
gode arbejdsforhold for medarbejderne 
og respekt for folks forskelligheder. 
Derudover har CPH også et bredere 
samfundsansvar for regionen, som 
lufthavnen er en del af.

Baggrunden for strategien er en sammenhæng mel-
lem ansvarlighed i CPH og CPHs vækstmuligheder. 
Det er en vej, der går igennem tillid. CPH skal gøre 
sig fortjent til myndighedernes tillid, den fortsatte 
tillid fra passagerer, flyselskaber og ikke mindst 
fra medarbejderne. Derfor har CPHs ledelse nu 
udstukket linjerne for CPHs arbejde med ansvar-
lighed i en helt ny strategi for CSR. 

CPH tager et koordinerende ansvar
Udover at skabe en mere ansvarlig drift 
indenfor egne rammer er det et gennemgå-
ende formål med CSR-målene, at CPH skal 

CPH investerede DKK 1.068,9 mia. sidste år. Investeringerne er 
en del af World Class Hub strategien, og de skal bane vejen for 
fortsat interkontinental vækst. Bl.a. skal Københavns Lufthavns 

kapacitet øges til 30 mio. passagerer årligt.

6 / CPH NEWS / marts 2013

Indhold

Ansvarlig vækst

Forsiden

Positiv effekt af 
ny strategi

Stor lavprisvækst 
i CPH

Ansvarlig vækst 
i CPH

CPH: Godt resul-
tat trods hårdt år 
for luftfarten

Norwegian åbner 
rute til Florida

CPH News 
udkommer kun 
i elektronisk 
format

Tilmeld dig CPH’s 
RSS-feed

Kursudviklingen



tage et udvidet, koordi-
nerende samfundsansvar. 

Det indebærer, at CSR-
indsatsen rækker ud over 

CPHs egne operationer og 
også fokuserer på ansvarlig-

heden i hele lufthavnen på 
tværs af lufthavnsvirksomhe-

derne.

”Flere af de vigtige mål kan kun 
nås ved at arbejde på tværs af 

virksomhederne i lufthavnen, og 
her har CPH et særligt ansvar for at 

drive og koordinere udviklingen. Ek-
sempelvis står CPH kun for en meget 

lille del af lufthavnens samlede CO2-
udledning per passager, så det vil være 

utilstrækkeligt kun at fokusere på CPHs 
egen indsats, hvis vi vil skåne miljøet. 

Den tværgående opgave svarer i øvrigt 
meget godt til den almindelige forventning 

hos medier og passagerer, nemlig at vi 
tager det bredere samfundsmæssige ansvar 

for lufthavnen,” siger Københavns Lufthavns 
administrerende direktør Thomas Woldbye.

Det mest aktuelle eksempel på forventningerne 
til CPHs arbejde med samfundsansvar på tværs 

af lufthavnsvirksomhederne vedrører begræns-

ningen af ultrafine partikler på forpladserne, hvor 
CPH arbejder sammen med handlingselskaberne, 
fagforbundet 3F og eksterne forskere og eksperter 
om at forbedre arbejdsmiljøet. 

Konkurrencedygtighed og vækst i regionen
Udover den aktuelle strategi har CPH gennem de 
seneste år arbejdet på at tage et bredere samfunds-
mæssigt ansvar for udviklingen af Øresundsregionen, 
idet udviklingen i regionen er uløseligt forbundet 
med en stærk lufthavn.

”CPH har et ansvar for at styrke lufthavnens og 
dermed regionens konkurrencemæssige position på 
det stærkt konkurrenceprægede globale lufthavns-
marked. En stærk, international lufthavn med mange 
ruter og frekvenser er afgørende for økonomisk 
vækst, beskæftigelse og øget turisme i regionen 
og hele Danmark. Når vi arbejder for, at flyselska-
berne lægger flere ruter og aktiviteter i Københavns 
Lufthavn, skaber vi samtidig flere arbejdspladser i og 
uden for lufthavnen. Vi tager dette ansvar alvorligt, 
og vi vurderer, at det er et kollektivt ansvar for både 
regionen og Danmark som helhed,” siger Thomas 
Woldbye.

Fakta om CSR-strategien

CPHs nye CSR-strategi adresserer både CPHs samfunds-
ansvar som virksomhed og interaktionen med interes-
senter og aktører uden for CPH. Strategien indeholder 
nye målsætninger for CPH på områderne ’Miljø og 
energi’, ’Medarbejderforhold’, ’Indkøb’ og ’Safety og 
Security’. 

Der er taget udgangspunkt i CPHs egne aktivite-
ter ved at opsætte operationelle mål, men på en 
række områder kan der kun nås resultater, hvis 
CPH koordinerer et effektivt samarbejde i hele 
lufthavnen på tværs af lufthavnsvirksomhe-
derne samt med eksterne interessenter. Derfor 
indeholder strategien også udvidede målsæt-
ninger, der rækker ud over CPHs egne ansvar 
og aktiviteter. 

Endelig sikrer procesmål, at viden og data 
tilvejebringes for at muliggøre en senere 
beslutning af yderligere operationelle 
CSR-mål på området.

CSR-rapporten, CPH og Samfundet, 
kan læses i en PDF-version på www.
cph.dk og kan desuden rekvireres 
hos CPHs kundeservice på tele-
fon: 32 31 32 31.
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CPH vil både skabe en ansvarlig drift indenfor egne rammer 
samt tage et udvidet, koordinerende samfundsansvar. CSR-

indsatsen rækker derfor ud over CPHs egne operationer og 
fokuserer også på ansvarligheden i hele lufthavnen på tværs 

af lufthavnsvirksomhederne.

CPH:  
Godt resultat 

trods hårdt år 
for luftfarten

Københavns Lufthavne A/S (CPH) satte 
passagerrekord med 23,3 mio. rejsende til 

trods for, at CPH blev berørt af fem konkurser 
i europæisk luftfart i 2012. Omsætningen 

steg som følge af passagervæksten samt et 
øget forbrug per passager i shopping-centret. 

Korrigeret for særlige forhold steg resultatet 
efter skat med 11,3 procent. Københavns 

Lufthavns World Class Hub strategi har været 
med til at sikre fortsat vækst på de europæiske og 

interkontinentale ruter, hvilket styrker Københavns 
Lufthavns position som nordeuropæisk knudepunkt.

8 / CPH NEWS / marts 2013

Indhold

Godt resultat

Forsiden

Positiv effekt af 
ny strategi

Stor lavprisvækst 
i CPH

Ansvarlig vækst 
i CPH

CPH: Godt resul-
tat trods hårdt år 
for luftfarten

Norwegian åbner 
rute til Florida

CPH News 
udkommer kun 
i elektronisk 
format

Tilmeld dig CPH’s 
RSS-feed

Kursudviklingen



Det samlede antal passagerer i 
Københavns Lufthavn steg med 2,7 
procent til 23,3 mio. i 2012. Der-
med satte Københavns Lufthavn 
passagerrekord for andet år i træk. 
Omsætningen steg med 5,1 procent 
til DKK 3.515,8 mio., hvilket skyldes 
stigningen i passagertallet samt et 
øget forbrug per passager i lufthav-
nens shopping-center. Korrigeret for 
særlige forhold steg resultat efter skat 
11,3 procent til DKK 863,3 mio.

”Trods de hårde markedsbetingelser 
var 2012 et tilfredsstillende år for 
CPH med både passagerrekord og et 
sundt økonomisk resultat, der blev 
opnået blandt andet takket være den 

ambitiøse vækststrategi, World Class 
Hub, som vi satte i værk for et år si-
den. Vi har set signifikante stigninger 
i både antallet af interkontinentale 
passagerer og transferpassagerer, 
og styrker fortsat vores position som 
nordeuropæisk trafikknudepunkt,” 
siger Thomas Woldbye, adm. direktør, 
Københavns Lufthavne A/S.

Stigningen i antallet af interkontinen-
tale passagerer blev på 10,2 procent, 
mens antallet af transferpassagerer 
steg med 7,3 procent. Den lokaltaf-
gående indenrigstrafik faldt med 17,9 
procent grundet Cimber Sterlings 
konkurs i maj 2012. Passagervæksten 
betød, at de aeronautiske indtægter 

steg med 5,2 procent til DKK 1.931,7 
mio.

Vækst i shopping-centret
De ikke-aeronautiske indtægter fra 
shopping-centret, hotel og parkering 
steg med 5,3 procent til DKK 1.563,0 
mio. primært drevet af en stigning fra 
shopping-centret, hvilket hovedsagligt 
skyldes stigende passagertal og øget 
forbrug per passager, samt fuldårs-
effekten af, at hele forretningsarealet 
var udlejet. Også omsætningen på 
parkering steg.

”Den stigende omsætning er et 
resultat af, at vi har optimeret 
brand- og shop-mix i shopping-
centret, så vi i langt højere grad 
giver passagererne det, de 
ønsker. Det kan også ses på 
passagertilfredsheden, som 
vi har fastholdt på et højt 
niveau og forbedret på en 
række områder,” siger 
Thomas Woldbye.

Billedet fra lufthavnens 
egne tilfredshedsanaly-
ser bekræftes af flere 
eksterne undersøgel-
ser: I april 2012 blev 

resultatopgørelse 2012

DKK mio. 2012 2011 Udv. Pct.

Omsætning 3.515,8 3.343,8 172,0 5,1%

Andre driftsindtægter 761,4 13,3 748,1 -  

Driftsomkostninger 2.167,8 2.093,7 74,1 3,5%

Driftsresultat 2.109,4 1.263,4 846,0 67,0%

Nettofinansierings- 
omkostninger 194,1 206,1 -12,0 -5,8%

Resultat før skat 1.915,3 1.057,3 858,0 81,2%

Skat af årets resultat 300,5 301,6 -1,1 -0,4%

Årets resultat 1.614,8 755,7 859,1 113,7%
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Københavns Lufthavn igen kåret som 
Nordeuropas bedste lufthavn i den 
årlige Skytrax-undersøgelse, som 
omfatter 388 lufthavne og afdækker 
tilfredsheden blandt 12 mio. rejsende 
fra 108 lande. I en anden internatio-
nal tilfredshedsundersøgelse blandt 
lufthavne, Airport Service Quality 
(ASQ), blev Københavns Lufthavns 
shopping-center vurderet som Euro-
pas bedste for femte år i træk. Des-
uden blev CPH i 2012 – for syvende 
gang på ni år – kåret til Europas mest 
effektive lufthavn af den internationa-
le luftfartsorganisation Air Transport 
Research Society (ATRS). 

Højt investeringsniveau
CPH havde et højt investeringsniveau i 
2012 med investeringer i immaterielle 
og materielle anlægsaktiver for i alt 
DKK 1.068,9 mio., hvilket er markant 
mere end CPH er forpligtet til at inve-
stere årligt i henhold til den gældende 
takstaftale. De største investeringer 
omfatter blandt andet større ændrin-
ger i check-in området i Terminal 2, 
optimering og udbygning af baga-
geanlægget, udvidelse af Finger C’s 
ankomstkapacitet, vedligeholdelse af 
anlæg, herunder anlægsarbejde på 
baner og rulleveje samt it-systemer.

”De omfattende om- og udbygninger, vi har sat i gang i 
2012, skal bane vejen for fortsat interkontinental vækst. 
Investeringerne er en del af World Class Hub strate-
gien, der blandt andet handler om at øge Københavns 
Lufthavns kapacitet til 30 mio. passagerer årligt. I 
2012 satte vi også ekstra tryk på det langsigtede ar-
bejde med retningen for den fremtidige udvikling af 
Københavns Lufthavn, også når vi kommer op på 
den anden side af de 30 mio. passagerer årligt,” 
siger Thomas Woldbye.

Internationalt frasalg
I fjerde kvartal frasolgte CPH sin ejerandel på 
49 procent i NIAL Group Ltd. (NIAL), England, 
som er moderselskab til Newcastle Interna-
tional Airport, til en fond administreret af 
AMP Capital Investors Limited. Den regn-
skabsmæssige gevinst før skat udgjorde 
DKK 759,1 mio. Salget fuldender hermed 
strategien om at styrke kerneforretnin-
gen i Københavns Lufthavne, som det er 
beskrevet i World Class Hub strategien.

Med salget af NIAL, vil indtægterne 
for CPH International fremadret-
tet udelukkende være baseret på 
indtægter fra rådgivning, og CPH 
vil fortsat udbygge leverancen af 
rådgivningsydelser til en række 
lufthavnsprojekter, hvor disse 
anses for rentable. 

Forventninger til 2013

På baggrund af det forventede trafikprogram for 
2013 forventes en stigning i det samlede antal pas-

sagerer. Helårseffekten af de mange nye ruter i 2012 
forventes at give en positiv effekt i 2013. Endvidere 

forventes 2013 at blive positivt påvirket af fuldsårs-
effekten af de ruter, som blev erstattet efter Cimber 

Sterlings konkurs i 2012. Den fortsatte økonomiske 
usikkerhed i euroområdet og lukkede ruter som følge 

af indskrænkninger hos flyselskaberne kan dog påvirke 
udviklingen for 2013.

Stigningen i antallet af passagerer forventes at få positiv ef-
fekt på omsætningen. Driftsomkostningerne forventes også 

at være højere end i 2012 primært på grund af den forventede 
passagervækst samt omkostningsinflation. Dette modsvares del-

vist af et fortsat fokus på effektivisering af driftsomkostninger. 

I henhold til takstaftalen er CPH forpligtet til at investere gen-
nemsnitligt DKK 500 mio. årligt. CPH forventer som i tidligere år at 

investere på et niveau, som er markant højere end det, selskabet er 
forpligtet til i henhold til takstaftalen. 

Investeringsniveauet afhænger dog af den fortsatte vækst i det sam-
lede antal passagerer. Dertil kommer andre kommercielle investeringer 

til gavn for flyselskaber og passagerer. Afskrivninger og finansieringsom-
kostninger forventes at være højere i 2013 end i 2012, som følge af det 

fortsat meget høje investeringsniveau. Samlet set forventes resultat før 
skat i 2013 derfor at være lidt lavere end i 2012, når der tages højde for 

særlige forhold. Driftsresultatet før afskrivninger forventes derimod at være 
højere i 2013 end i 2012, når der tages højde for særlige forhold.
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Norwegian åbner rute  
til Florida
Fra november 2013 kan danskerne flyve hele vejen til Florida i USA 
uden at skulle mellemlande. Skandinaviens næststørste flyselskab 
Norwegian åbner sin første langdistancerute fra København. 

Norwegian letter første gang den 29. 
november 2013 fra København kl. 
14.45 med ankomst i Fort Lauderdale 
kl. 19.30 lokal tid. I første omgang 
mandag og fredag, men allerede fra 
februar 2014 øges til tre ugentlige 
afgange.

”Jeg er meget tilfreds med, at vi nu 
har åbnet for salget til den første 
langdistancerute fra Danmark. Kø-
benhavn er en vigtig base for os, og 
vi ser meget frem til at kunne byde 
danskerne velkommen ombord på 
vores langdistanceflyvninger,” siger 
Norwegians administrerende direktør 
Bjørn Kjos. 

”Med lanceringen af ruten til Fort 
Lauderdale i Florida kommer vi til at 
have langdistanceruter fra alle de 
skandinaviske hovedstæder. Det er en 
milepæl i Norwegians historie,” siger 
han. 

Efterhånden som Boeing leverer 
Dreamlinerne i løbet af de kommende 
år, vil Norwegian åbne flere langdi-
stanceruter, også fra København.

”Vi fortsætter vores langdistancesats-
ning,” understreger Kjos.

CPH: Rigtig godt nyt
Amerikas Venedig, som Fort Lau-
derdale kaldes, huser også en af 
verdens største krydstogtshavne, Port 
Everglades. 

En direkte rute til København kan 
åbne Danmark endnu mere op for 
krydstogtvante amerikanere, der vil på 
de stadigt mere populære krydstogter 
fra København, vurderer salg- og mar-
kedsdirektør i Københavns Lufthavn, 
Carsten Nørland.

”Selvom Københavns Lufthavn havde 
en vækst i langdistanceflyvninger på 

Det er rigtig godt nyt for de danske 
rejsende, at Norwegian har valgt at lade 

deres første langdistancerute ud af 
København gå til Fort Lauderdale.

over 10 procent i fjor, er der bestemt 
stadig plads til nye rute. Især det syd-
lige USA har været underserviceret fra 
det nordiske område, så passagerpo-
tentialet er stort. Derfor er det rigtig 
godt nyt, at Norwegian har valgt at 
lade deres første langdistancerute 
ud af København gå til Fort Lauder-
dale,” siger Carsten Nørland.

Sidste år rejste 60.000 passage-
rer fra København til Miami via 
indirekte rejseruter. Fra novem-
ber kan der nu flyves direkte. 
Flyvetiden med Norwegian 
bliver 10 timer og 45 minut-
ter på udturen fra Danmark 
og 9 timer og 15 minutter 
på tilbagerejsen.

11 / CPH NEWS / marts 2013

Indhold

Norwegian

Forsiden

Positiv effekt af 
ny strategi

Stor lavprisvækst 
i CPH

Ansvarlig vækst 
i CPH

CPH: Godt resul-
tat trods hårdt år 
for luftfarten

Norwegian åbner 
rute til Florida

CPH News 
udkommer kun 
i elektronisk 
format

Tilmeld dig CPH’s 
RSS-feed

Kursudviklingen



CPH News udkommer kun 
i elektronisk format
For at styrke dialogen og gøre kommunikationen hurtigere og mere effektiv, har Københavns 
Lufthavne A/S besluttet at anvende elektroniske medier som primær kommunikationsform i 
forhold til vores investorer. Det betyder, at CPH News i dag kun udkommer i elektronisk format. 
http://www.cph.dk/CPH/DK/INVESTOR/Publikationer/CPH+News/. Næste nummer af CPH News 
udkommer august 2013.
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Omsætning (DKK mio.)

Aktiens omsætning og relative udvikling i forhold til OMX i perioden 1/7-31/12 2012
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Juli – december 2012 
Du kan dagligt følge kursgrafen på 
www.cph.dk under Investor. Her kan 
du også sammenligne CPH-aktien 
med kursen på andre lufthavnsaktier.

Kursudvikling

Ansvh. redaktør: Henrik Peter Jørgensen / 
Redaktion: Søren Hedegaard Nielsen / Fotos: 

Ernst Tobisch / Design og grafisk produktion: 
meyer & bukdahl as / Københavns Lufthavne 

A/S, Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup / 
Tlf: 32 31 28 00 / E-mail: cphweb@cph.dk / 

CVR-nr. 14 70 72 04

Tilmeld dig CPH’s 
RSS-feed

På www.cph.dk kan du tilmelde 
dig Københavns Lufthavne A/S’ 

gratis RSS-feed og få nyheder, tra-
fikstatistik m.m. i elektronisk form.
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