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Två Saab 2000 flygplan klara för leverans till Ginn Development  
 
 

Saab förbereder nu leverans av två Saab 2000 till Ginn Development 
Company, ett av världens största, privatägda företag inom utveckling 
och förvaltning av fastigheter med säte i sydöstra USA. 

 
Ginn Developments ägare Bobby Ginn beställde de två snabba turbopropflygplanen 
med plats för 50 passagerare under fjärde kvartalet 2006. Flygplanen kommer att 
användas för olika uppdrag inom företagets befintliga flygoperationer. 
 
Flygplanen från Saab kommer huvudsakligen att användas till transporter för 
Nascar-teamet Ginn Racing (tidigare MB2 Motorsports), men ska även hantera 
några av de unika transportuppdrag som förekommer inom Ginn Development 
Company. 
 
– Vi gick grundligt igenom alla tillgängliga flygplanstyper och kom fram till att Saab 
2000 passar bäst för våra transporter i samband med NASCAR, säger Simon 
Reynolds, ansvarig för flygtransporterna på Ginn. Saab 2000 är ett perfekt flygplan 
för de mindre flygplatser som ligger närmast tävlingsbanorna och fartresurserna 
räcker mer än väl till för våra behov. 
 
– Vi välkomnar Ginn Development och Ginn Racing till vår familj av Saab 2000-
operatörer, tillägger Michael Magnusson, VD för Saab Aircraft Leasing. Det gläder 
oss att ännu ett NASCAR-team nu använder vårt flygplan inom en sektor där 
flygplatsprestanda och fartresurser spelar en kritisk roll. 
 
Saab Aircraft Leasing handhar en portfölj av ca 200 Saab 340 och Saab 2000, leasade till 
25 flygbolag världen över. SAL har 32 anställda med huvudkontor i Washington DC, USA 
och regionkontor i Stockholm och Tokyo, Japan. 
 
Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig 
verksamhet inom försvar, flyg, rymd och samhällssäkerhet. Inom Saab finns 
en rad spetskompetenser och förmågan till systemintegration. 
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta 
Michael Magnusson, VD, Saab Aircraft Leasing  
Tel: +1 703 406 7220 
www.saabgroup.com 


