Embraer e Arkia assinam carta de intenções para seis jatos E195-E2
Farnborough, Reino Unido, 11 de julho de 2016 - Com a presença de Nir Dagan, Presidente &
CEO da Arkia Israeli Airlines, e John Slattery, Presidente & CEO da Embraer Aviação Comercial, a
Embraer anunciou hoje, no Farnborough Airshow 2016, uma Carta de Intenções (Letter of Intent LoI) da companhia aérea para até dez jatos E195-E2. A encomenda consiste em seis pedidos firmes
e quatro direitos de compra.,O contrato tem valor potencial de USD 650 milhões, se todos os
direitos de compra forem exercidos, de acordo com o atual preço de lista.
“A adição do novo e extremamente eficiente E195-E2, que oferece uma experiência excelente
aos clientes cimentará ainda mais nossa parceria com a Arkia no futuro”, disse Slattery,
Presidente & CEO da Embraer Aviação Comercial.
A Arkia irá configurar todos os E195-E2 em um confortável layout de classe única com 134
assentos. A companhia aérea opera atualmente quatro aviões da atual geração de E-Jets, sendo
dois E190 e dois E195.
“Com a melhor economia no segmento, o E195-E2 será o complemento perfeito para nossa
frota”, disse Nir Dagan, Presidente & CEO da Arkia Israeli Airlines. “O alcance do E195-E2,
de 2.450 milhas náuticas, permitirá à Arkia cobrir todos os seus destinos na Europa e lançar
novos em todo o continente. Adicionalmente ao alcance, o E2 mantém o mesmo nível de
conforto inigualável na cabine, o qual é muito apreciado pelos nossos passageiros.”
Nos últimos anos, a Arkia aumentou a estrutura de rotas regionais e internacionais ao mesmo
tempo em que introduziu os E-Jets para substituir a frota de turboélices servindo o popular
resort de Eilat, no Mar Vermelho, com jatos modernos, econômicos, eficientes e confortáveis.
Os E-Jets são os aviões perfeitos para abrir novas rotas e os únicos jatos comerciais que
operam em Dov, no aeroporto da cidade de Tel Aviv, o que é possível graças ao excelente
desempenho de pista, a capacidade de manobra no solo e ruído reduzido.
A Embraer é líder mundial na fabricação de jatos comerciais com até 130+ assentos. A
Companhia possui 100 clientes em todo o mundo operandos os jatos das famílias ERJ e de EJets. Somente para o programa de E-Jets, a Embraer já registrou mais de 1.700 pedidos firmes
e mais de 1.200 entregas, redefinindo o conceito tradicional de aeronaves regionais, operando
em uma gama de aplicações de negócios.
Sobre a Arkia Israeli Airlines & Jordache Enterprise
A Arkia Israeli Airlines opera um número crescente de rotas internacionais e voos fretados,
incluindo frequências diárias para o Mediterrâneo e cidades européias populares, como Amsterdã,
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Bologna, Florence, Plovdiv, Tbilisi & Batumi. A companhia aérea está expandindo suas operações
por meio da aquisição de novas empresas, como operadoras de turismo, a fim de se posicionar como
um importante líder na indústria de aviação e de turismo para e a partir de Israel. A acionista
majoritária da Arkia é a Nakash Holdings, que é o braço escritório investimento privado de
Jordache Enterprises (da famosa calça jeans Jordache). A empresa administra uma carteira de
investimentos de bilhões de dólares, incluindo MG Aviation em Hong-Kong, EUA POLO
Assn, varejo, agricultura, transporte, fabricação, hotéis e imóveis localizados em locais
privilegiados em todo o mundo. A carteira imobiliária consiste de varejo, escritório,
multifamiliares e hospitalidade propriedades. Entre as recentes aquisições do grupo são a
Mansão Versace e da famosa Art Deco Setai Miami Beach. Para mais informações, visite
www.Arkia.com.
Sobre a Embraer
Empresa global com sede no Brasil, a Embraer atua nos segmentos de Aviação Comercial,
Aviação Executiva, Defesa & Segurança e Aviação Agrícola. A empresa projeta, desenvolve,
fabrica e comercializa aeronaves e sistemas, além de fornecer suporte e serviços de pós-venda.
Desde que foi fundada, em 1969, a Embraer já entregou mais de 8 mil aeronaves. Em média, a
cada 10 segundos uma aeronave fabricada pela Embraer decola de algum lugar do mundo,
transportando anualmente mais de 145 milhões de passageiros.
A Embraer é líder na fabricação de jatos comerciais de até 130 assentos e a principal
exportadora de bens de alto valor agregado do Brasil. A empresa mantém unidades
industriais, escritórios, centros de serviço e de distribuição de peças, entre outras atividades,
nas Américas, África, Ásia e Europa.

Sede (Brasil)

América do Norte

Europa, Oriente Médio e África

China

Ásia Pacífico

Saulo Passos
press@embraer.com.br
Cel.: +55 11 94254 4017
Tel.: +55 11 3040 1799

Alyssa Ten Eyck
aeyck@embraer.com
Cel: +1 954 383 0460
Tel.: +1 954 359 3847

press@embraer.com.br
Cel.: +55 11 94254 4017
Tel.: +55 11 3040 1799

Mirage Zhong
mirage.zhong@bjs.embraer.com
Cel.: +86 185 1378 5180
Tel.: +86 10 6598 9988

Nilma Missir-Boissac
nilma.boissac@sin.embraer.com
Cell: +65 9012 8428
Tel.: +65 6305 9955

