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دبي لصناعات الطيران تعلن االسترداد املبكرلسندات ممتازة
بقيمة  1.25ملياردوالر
ً
دبي 30 ،يونيو  :2021أعلنت "دبي لصناعات الطيران" اليوم أنها سلمت إشعارا باالسترداد املبكر ("إشعار
استرداد") إلى حاملي السندات املمتازة للشركة والبالغة قيمتها  800مليون دوالر أمريكي وتشكل نسبة
 ٪4.50وتستحق الدفع في عام "( 2022سندات  ،)"٪4.50والسندات املمتازة البالغة قيمتها  1000مليون
دوالر أمريكي وتشكل نسبة  ٪5.00وهي مستحقة الدفع في عام "( 2024سندات  ،"٪5.00إلى جانب "سندات
" ،"٪4.50السندات") .ومن املقرر أن يتم استرداد السندات في  2أغسطس  .2021وكان املبلغ األساس ي
املستحق للسندات حتى تاريخ إشعار االسترداد حوالي  1.25مليار دوالر أمريكي.
ً
وسيتم استرداد املالحظات وفقا لشروط وأحكام العقد املعمول به بسعر استرداد يساوي  ٪100.000من
املبلغ األساس ي لسندات  ٪4.50و  ٪102.500من املبلغ األساس ي لسندات  ٪5.00باإلضافة إلى الفوائد
املستحقة وغير املدفوعة ،إن وجدت.
ويعتبر بنك  Wells Fargo Bank, N.A.الجهة الوصية ووكيل الدفع للسندات .وقد تم وصف شروط
االسترداد بمزيد من التفصيل في إشعار االسترداد.
في عام  ،2021أصدرت دبي لصناعات الطيران سندات ممتازة جديدة غير مضمونة بمبلغ أساس ي إجمالي
قدره  2،550مليون دوالر أمريكي ،بمتوسط فترة استحقاق مرجحة تبلغ  4.5سنوات ،وقد استردت أو
أعلنت عن استرداد سندات ممتازة غير مضمونة بمبلغ أساس ي إجمالي مستحق يبلغ حوالي  1700مليون
دوالر أمريكي.
ً
ً
ً
ال يشكل هذا البيان الصحفي إشعارا باالسترداد وال يمثل عرضا للبيع أو التماسا لعرض شراء أي سندات،
ولن يكون هناك أي بيع لسندات في أي دولة أو والية قضائية يكون فيها هذا العرض أو االلتماس أو البيع
غير قانوني.
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نبذة عن دبي لصناعات الطيران
ً
"دبي لصناعات الطيران املحدودة" هي شركة عاملية متخصصة في خدمات الطيران ومقرها دبي .وتقدم الشركة خدماتها ألكثر من  170عميال
من شركات الطيران في ما يزيد عن  65دولة من مواقعها السبعة في دبي ودبلن ّ
وعمان وسنغافورة وميامي ونيويورك وسياتل.
يقوم قسم تأجير الطائرات في الشركة الحائز على الجوائز ،بامتالك وإدارة أسطول يتألف من نحو  425طائرة من طرازات "إيرباص" و"إيه تي
آر" و"بوينغ" ،حيث تتجاوز قيمة أسطول الشركة  16مليار دوالر .كما يقدم قسم الهندسة خدماته للعمالء في أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا
وجنوب آسيا من مركزه املتطور الذي يمكنه استيعاب ما يصل إلى  15طائرة ذات جسم عريض أو ضيق .وتم اعتماد الشركة للعمل على 13
ً
طرازا من الطائرات ،وتحظى باعتماد تنظيمي من أكثر من  25جهة تنظيمية عاملية .املزيد من املعلومات عبر موقع الشركة اإللكتروني
www.dubaiaerospace.com
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