خبر صحفي

"دبي لصناعات الطيران" ترفع قيمة برنامج إعادة شراء السندات
بمبلغ  300مليون دوالر
دبي 10 ،مارس  :2020أعلنت "دبي لصناعات الطيران المحدودة" اليوم أن مجلس إدارتها والمساهمين
قد منحوا الشركة تفويضا إلضافة  300مليون دوالر إلى برنامج إعادة شراء السندات الذي سيتم تنفيذه من
خالل عمليات السوق المفتوحة .وكشفت الشركة أنها قامت حتى اآلن بإعادة شراء  555مليون دوالر
أمريكي من المبلغ الرئيسي لسنداتها المتداولة بموجب التفويضات السابقة البالغة قيمتها  600مليون دوالر.
وقال فيروز تارابور ،الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران" :قمنا منذ استئناف البرنامج األسبوع
الماضي بإعادة شراء سندات بقيمة  70مليون دوالر أمريكي .ونعمل اليوم على زيادة تفويضنا المتاح ألن
الوضع الحالي في أسواق االئتمان يوفر لنا فرصا لشراء ديوننا المستحقة بمستويات سعرية مغرية ،علما أن
وضع السيولة الحالي للشركة ال يزال قويا".
وتمتلك "دبي لصناعات الطيران" حاليا ما يقرب من  2.75مليار دوالر أمريكي من السندات المتداولة
المستحقة في أسواق المال األمريكية.
 انتهى-نبذة عن دبي لصناعات الطيران
"دبي لصناعات الطيران المحدودة" هي شركة معترف بها عالميا ومقرها دبي وتعد من أكبر شركات تأجير الطائرات في
العالم .وتقدم أقسام التأجير والهندسة في الشركة خدماتها ألكثر من  125عميال من شركات الطيران حول العالم من مواقعها
وعمان وسنغافورة والواليات المتحدة.
السبعة في دبي ودبلن ّ
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وتمتلك وحدة تأجير الطائرات "دبي لصناعات الطيران كابيتال" الحائزة على الجوائز أسطول طائرات مملوكة ومدارة وقيد
الطلب يضم نحو  410طائرات من طراز إيرباص وإيه تي آر وبوينغ بقيمة إجمالية تبلغ  15.5مليار دوالر أمريكي .ويمكن
االطالع على المزيد من المعلومات على موقع الشركة على شبكة اإلنترنت.www.dubaiaerospace.com :
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