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Saab välkomnar Estonian Airlines som ny Saab 340-kund 
 

Estonian Airlines, Estlands nationella flygbolag som ingår i SAS-
koncernen, har undertecknat ett kontrakt med Saab Aircraft Leasing 
för leasing av två Saab 340-flygplan. Flygplanen kommer att ansluta 
till deras flotta i maj och september och börja i reguljärtrafik från 
flygbolagets bas vid Tallinn Airport.  

 
Saab 340-flygplanen kommer att ersätta Estonian Airlines nuvarande, 50-sitsiga 
Fokker 50 och bli kompletterande stöttepelare till flygbolagets flotta på sex Boeing 
737-500. 
 
– Estland har ett antal nya regionala rutter som ska utvecklas, och för närvarande 
tittar vi på upp till 23 destinationer. Den första marknaden som ska utvecklas blir St. 
Petersburg, som är en historisk och viktig marknad för landet, säger Börge 
Thornbech, VD Estonian Airlines. 
 
– Vi ser verkligen fram emot leveranserna av dessa flygplan till Estland och det nära 
samarbetet med Börge Thornbech och hans medarbetare.  Vi är särskilt nöjda med 
att Estonian Airlines kommer att flyga Saab 340 till Stockholm Arlanda, i och med en 
ny rutt från Ösel i den baltiska skärgården, säger Dag Waldenström, Senior Vice 
President, Saab Aircraft Leasing 
 
Förra året fraktade Estonian Airlines ca 689 800 passagerare till totalt 17 olika 
destinationer och hade 45 % av marknadsandelarna på sin bas, Tallinn Airport.   
 
Saab Aircraft Leasing hanterar en flotta på cirka 200 flygplan av typerna Saab 340 
och Saab 2000 som leasas till 25 flygbolag över hela världen. De har 35 anställda 
med huvudkontor i Washington DC, och regionala kontor i Stockholm, Sverige, och 
Tokyo, Japan. 
 
Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och 
lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har 
verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och 
förbättrar ständig ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov. 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Michael Magnusson, VD och CEO, Saab Aircraft Leasing 
Telefon: +1 703 406 7220 
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www.estonian-air.ee 
 


