خبر صحفي

دبي لصناعات الطيران تنجزعملية االستحواذ على شركة
SKY Fund I Irish, Ltd
دبي 21 ،نوفمبر :2022أعلنت شركة دبي لصناعات الطيران املحدودة أنها أنجزت عملية االستحواذ املعلن
عنها سابقا على شركة  ،SKY Fund I Irish, Ltdوالشركات التابعة لها (" )"SKY Fund Iيوم الجمعة18 ،
نوفمبر .2022
وتمتلك  Sky Fund Iوتلتزم بامتالك  36طائرة مؤجرة لـ  14من عمالء الخطوط الجوية في  11دولة ،وتمثل
الطائرات املزودة بتكنولوجيا الجيل التالي أكثر من  ٪90من املحفظة التي تم االستحواذ عليها.
وبموجب االستحواذ على  ،SKY Fund Iيرتفع أسطول دبي لصناعات الطيران كابيتال من الطائرات اململوكة
واملدارة وقيد الطلب واملفوضة بإدارتها إلى ما يقرب من  500طائرة ،علما أن حوالي  ٪50من املحفظة
اململوكة يتكون من الطائرات املزودة بتكنولوجيا الجيل القادم املوفرة للوقود.
وقال فيروز تارابور ،الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران" :إن هذا االستحواذ على طائرات
الجيل التالي ذات الكفاءة في استهالك الوقود يدعم نمونا املستمر ويعزز التزامنا باالستثمار في طائرات
التكنولوجيا الجديدة ،مما يقلل من كثافة االنبعاثات من أسطولنا .ويسعدنا أن نرحب بعالقاتنا الجديدة
مع شركة الطيران ،وتعميق عالقتنا مع عمالئنا الحاليين".
البيانات التطلعية
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قد تشكل بعض املعلومات الواردة في هذا البيان الصحفي "بيانات تطلعية" يمكن تحديدها من خالل
استخدام مصطلحات استشرافية ،مثل "يجوز" و"سوف" و"ينبغي" و"يمكن" و "تواصل" و"توقع" أو "يتنبأ"
أو "مشروع" أو "خطة" أو "تقدير" أو "ميزانية" أو "يفترض" أو "محتمل" أو "مستقبلي" أو "يعتزم" أو
"يعتقد" أو سلبيات ذلك أو املصطلحات املماثلة األخرى .وتعكس هذه البيانات التوقعات واالفتراضات
الحالية لدبي لصناعات الطيران وتنطوي على مخاطر معروفة وغير معروفة فيما يتعلق باألحداث أو النتائج
أو املخرجات املستقبلية وليست ضمانات للنتائج املستقبلية أو الوضع املالي .قد تختلف النتائج أو األداء
أو اإلنجازات أو الظروف الفعلية ماديا عن تلك املوجودة في االفتراضات والبيانات التطلعية نتيجة لعدد
من العوامل ،والعديد منها خارج عن سيطرة دبي لصناعات الطيران.
انتهى
نبذة عن دبي لصناعات الطيران
"دبي لصناعات الطيران املحدودة" هي شركة عاملية متخصصة في خدمات الطيران .وتقدم الشركة التي تتخذ من دبي مقرا لها خدماتها ألكثر
من  170عميال من شركات الطيران فيما يزيد عن  65دولة من مواقعها السبعة في دبي ودبلن ّ
وعمان وسنغافورة وميامي ونيويورك وسياتل.
قسم تأجير الطائرات في الشركة والحائز على الجوائز لديه أسطول يضم نحو  475من الطائرات التي تتراوح بين اململوكة واملدارة وقيد الطلب
واملفوض بإدارتها من طرازات "إيرباص" و"إيه تي آر" و"بوينغ" ،بقيمة تتجاوز  17مليار دوالر .بينما يقدم قسم الهندسة في الشركة خدماته
للعمالء في أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا وجنوب آسيا من منشأته املتطورة التي يمكنها استيعاب ما يصل إلى  17من الطائرات ذات البدن
العريض أو الضيق .وقد تم اعتماد الشركة للعمل على  15طرازا من الطائرات كما تحظى باعتماد أكثر من  25جهة تنظيمية عاملية .املزيد من
املعلومات على املوقع اإللكتروني للشركةwww.dubaiaerospace.com :
للمزيد من املعلومات ،يرجى التواصل مع:
الشؤون اإلعالمية
آرني بيفارت
+971 4 428 9591
press.office@dubaiaerospace.com

شؤون مستثمري الدخل الثابت
ديون مكارثي
+971 4 428 9576
investorrelations@dubaiaerospace.com
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