	
  
	
  

	
  

	
  

Abu Dhabi Commercial Bank financiert eerste Airbus A380-800 van
Etihad Airways
Het eerste Airbus A380-800 vliegtuig van Etihad Airways, de nationale
luchtvaartmaatschappij van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), wordt gefinancierd
door de Abu Dhabi Commercial Bank (ADCB). Het vliegtuig werd vandaag voor de eerste
keer getoond aan het publiek op de internationale luchthaven van Abu Dhabi.
ADCB zorgt voor de financiering van één A380-800 vliegtuig nadat Etihad Airways
wereldwijd een concurrerende offerteaanvraag indiende. De A380 is de eerste die in dienst
wordt genomen van een vloot van tien A380’s die Etihad Airways besteld heeft.
James Rigney, Chief Financial Officer van Etihad Airways zegt: “We zijn erg blij dat de
plaatselijke banken in Abu Dhabi zo’n sterke interesse tonen terwijl wij onze expansie
verderzetten. De nieuwe A380 markeert het hoogtepunt van de ontwikkelingen in onze
dienstverlening. Ze bevat The Residence by Etihad, die een nooit eerder gezien niveau van
luxe brengt in de luchtvaart.
“ADCB bezorgde ons concurrerende, marktleidende voorwaarden – een weerspiegeling van
de groeiende verfijning van de kennis en expertise van plaatselijke banken. Die bezorgen
hen nu een concurrentieel voordeel.”
De afgelopen tien jaar heeft Etihad meer dan 8 miljard US$ opgehaald bij 68 financiële
instellingen om de aankoop van vliegtuigen en motoren te financieren.
Ala’a Eraiqat, CEO en lid van de Raad van Bestuur van ADCB zegt: “We zijn erg blij dat we
de eerste A380-800 van Etihad Airways kunnen financieren na een concurrerend
biedingsproces en zo deel kunnen uitmaken van het succes van dit hypermoderne vliegtuig.
Samen komen we op voor het engagement van Abu Dhabi naar uitmuntendheid en
innovatie, elk op ons eigen domein. Zo creëren we een nalatenschap voor de Verenigde
Arabische Emiraten. De financiering van de A380 wordt volledig intern gestructureerd door
ADCB en voldoet aan alle voorwaarden voor de financiering van vliegtuigen.”
Eerder dit jaar organiseerde Etihad Airways een reeks uitgebreide opleidingen voor banken
in de VAE om de plaatselijke gespecialiseerde kennis over de financiering van vliegtuigen te
delen en verspreiden.

	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
The Residence by Etihad, alleen beschikbaar op de A380, is beschikbaar voor één of twee
personen en bestaat uit een leefruimte, afzonderlijke slaapkamer met dubbel bed en
aansluitende doucheruimte. Gasten in The Residence beschikken over een persoonlijke
butler. De A380 vliegt vanaf 27 december tussen Abu Dhabi en Londen Heathrow.
------OVER ETIHAD AIRWAYS AMS
Etihad Airways startte zijn activiteiten in 2003. In 2013 vervoerde de maatschappij 11,5 miljoen
passagiers. Vanuit Amsterdam biedt Etihad Airways sinds 15 mei 2013 twee vluchten per dag aan
naar thuisbasis Abu Dhabi. Vanuit die hub vliegt de maatschappij naar 111 bestaande of
aangekondigde bestemmingen voor passagiers en vrachtvervoer in het Midden-Oosten, Afrika,
Europa, Azië, Australië en Noord- en Zuid-Amerika. De maatschappij heeft 109 eigen vliegtuigen van
Airbus en Boeing en heeft er meer dan 200 in bestelling, waaronder 71 Boeing 787s, 25 Boeing 777X, 62 Airbus A350s en tien Airbus A380s. Etihad Airways heeft bovendien aandelen in airberlin, Air
Seychelles, Virgin Australia, Aer Lingus, Air Serbia en Jet Airways en is volop bezig met het
formaliseren van equity investments in Alitalia en het Zwitserse Etihad Regional, uitgevoerd door
Darwin Airline. Etihad Airways, airberlin, Air Serbia, Air Seychelles, Jet Airways en Etihad Regional
maken ook deel uit van Etihad Airways Partners, een nieuw merk dat gelijkgestemde
luchtvaartmaatschappijen samenbrengt om klanten meer keuze te bieden door verbeterde netwerken
en verbindingen en grote voordelen voor frequent flyers. Voor meer informatie, kijk
op www.etihad.com/nl-nl

	
  

