خبر صحفي

"دبي لصناعات الطيران" تخصص  300مليون دوالر إضافية لبرنامج إعادة
شراء السندات
دبي 27 ،نوفمبر  :2018أعلنت "دبي لصناعات الطيران المحدودة" اليوم أن مجلس إدارتها ومساهميها قد
وافقوا على تخصيص مبلغ إضافي قدره  300مليون دوالر لعمليات إعادة شراء السندات والتي سيتم إجراؤها
من خالل معامالت السوق المفتوحة .وقد قامت "دبي لصناعات الطيران" حتى اآلن بإعادة شراء ما قيمته
 295مليون دوالر أمريكي من السندات األساسية المدرجة بموجب تفويض سابق بمبلغ  300مليون دوالر
أمريكي.
وقال فيروز تارابور ،الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران" :إن مستويات التداول الحالية لسنداتنا ال
تنسجم مع تصنيفاتنا االئتمانية الحالية أو أدائنا المالي القوي أو مسار تصنيفاتنا المتوقعة .ونحن مستمرون في
تعزيز رأسمالنا ووضعنا النقدي بمعدل يتيح لنا المرونة إلزالة المكونات غير الفعالة في هيكل المطلوبات،
وتحسين نسب الرافعة المالية اإلجمالية لدينا".
وتجدر اإلشارة إلى أن "دبي لصناعات الطيران" لديها حالياً ما قيمته  3مليار دوالر من السندات المتداولة
المستحقة في أسواق رأس المال األمريكية.
 انتهى-نبذة عن دبي لصناعات الطيران
مركز دبي المالي العالمي ،منطقة البوابة ،المبنى  ،4الطابق  ،3ص.ب ،506592 :دبي ،اإلمارات العربية المتحدة،
هاتف ،+971 4 428 9500 :موقع إلكترونيwww.dubaiaerospace.com :

"دبي لصناعات الطيران المحدودة" هي شركة معترف بها عالمياً ومقرها دبي وتعد من أكبر شركات تأجير الطائرات في العالم.
وتقدم أقسام التأجير والهندسة في الشركة خدماتها ألكثر من  125عميالً من شركات الطيران حول العالم من مواقعها السبعة في
وعمان وسنغافورة والواليات المتحدة.
دبي ودبلن ّ
وتمتلك وحدة تأجير الطائرات "دبي لصناعات الطيران كابيتال" الحائزة على الجوائز أسطول طائرات مملوكة ومدارة وقيد الطلب
يضم نحو  365طائرة من طراز إيرباص وايه تي آر وبوينغ بقيمة إجمالية تبلغ  14مليار دوالر أمريكي .ويمكن االطالع على
المزيد من المعلومات على موقع الشركة على شبكة اإلنترنت.www.dubaiaerospace.com :
للمزيد من المعلومات ،يرجى التواصل مع:
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