LEASYS FINALISEERT DE OVERNAME VAN ER CAPITAL LTD (EASIRENT) IN HET VK
•

Leasys, een dochteronderneming van FCA Bank, een 50/50 joint venture tussen Crédit
Agricole Group en Stellantis, bereikt een nieuwe mijlpaal in de creatie van een echt
'ecosysteem'

van

producten

en

diensten

voor

een

nieuwe

klantervaring

en

mobiliteitsmilieu.
•

Het overgenomen bedrijf, ER Capital LTD (Easirent), is een van de meest dynamische
kortetermijnverhuur- en mobiliteitsbedrijven in het VK.

•

Leasys, met activiteiten in 12 Europese landen, breidt haar activiteiten uit met nieuwe
mobiliteitsdiensten en kortetermijn autoverhuur en bereikt tegen eind 2021 een totale vloot
van 400.000 voertuigen, met meer dan 1.000 Leasys Mobility Stores op het continent.

Amsterdam, 23 juli 2021,
Leasys, een dochteronderneming van FCA Bank, een 50/50 joint venture tussen Crédit Agricole Group en
Stellantis, bevestigt haar ambities om te opereren als een pionier op het gebied van 360-graden mobiliteit
in Europa en bereikt een nieuwe en belangrijke mijlpaal met de overname van ER Capital Ltd handelend
onder de naam Easirent) in het Verenigd Koninkrijk (VK). De twee groepen hebben een overeenkomst
gesloten voor de verkoop van 100% van de aandelen in ER Capital Ltd aan Leasys.
Easirent is een van de meest dynamische bedrijven in de kortetermijnverhuur- en mobiliteitssector
in het VK met de introductie van innovatieve producten zoals CityCar247, die een volledig gedigitaliseerde
klantreis en contactloze verhuur mogelijk maakt.
Met de overname en de aanstaande rebranding van Easirent en zijn meer dan 20 winkels, bevestigt
Leasys – een van de belangrijkste mobiliteits- en verhuuroperatoren in Europa – zijn belangrijke rol als
360-gradenmobiliteitsspeler, ook in het VK. Leasys streeft ernaar zijn aanwezigheid in het land te
consolideren (waar het al in de TOP 20 van de prestigieuze FN50-ranglijst van de belangrijkste aanbieders
van langetermijnverhuur staat) en zijn aanbod van innovatieve producten uit te breiden.
"De ondertekening van deze overeenkomst blijft onze rol versterken als leider op het gebied van 360graden mobiliteit in het VK en het vasteland van Europa", aldus Giacomo Carelli, CEO van FCA Bank
SpA en voorzitter van Leasys S.p.A. ons, via Leasys, om een nog belangrijkere rol te spelen als
wereldwijde en geïntegreerde speler in de nieuwe mobiliteitsarena – vooral gericht op hybride en
elektrische voertuigen, dankzij het indrukwekkende automobielaanbod van Stellantis – uitbreiding van het
wagenpark en de innovatieve diensten voor onze klantenbestand".
“Het Easirent-team en ik kijken uit naar onze nieuwe relatie met Leasys. Als onderdeel van de Stellantisfamilie hebben we toegang tot meerdere merken en leveren we aan onze huidige en geplande vestigingen

in het VK. Dit is een spannend hoofdstuk in ons bedrijf, waar we allemaal heel blij mee zijn", aldus Paul
Hanley, Managing Director van ER Capital Ltd.
Leasys VK is sinds 2017 actief op de Britse markt en heeft geprofiteerd van twintig jaar ervaring in
langetermijnverhuur, opgedaan via FCA Contract Management, het voorgangerbedrijf. Dit debuut werd
gekenmerkt door 5 jaar aanhoudende groei in de FN50-ranglijst die vorig jaar naar de 17e plaats schoof,
met de introductie van nieuwe oplossingen zoals Leasys Miles, de innovatieve langetermijnhuuroplossing
op basis van een pay-as-you-go-regeling. Onder leiding van algemeen directeur Sebastiano Fedrigo
groeide Leasys VK de afgelopen twee jaar met nog eens 30%.
Leasys is al actief in 12 Europese landen in de sector van langetermijnverhuur en geïntegreerde mobiliteit
en biedt ook autoverhuurdiensten op korte- en middellangetermijn in Italië, Frankrijk, Spanje en, vanaf
vandaag, het VK via haar eigen dochterondernemingen, evenals in de rest van Europa via het
dealernetwerk van Stellantis. Het is van plan om in 2021 nieuwe dochterondernemingen in Europa te
openen en tegen het einde van hetzelfde jaar een totale vloot van 400.000 voertuigen te hebben, tegen
ongeveer 350.000 van vandaag. Het bedrijf zal tegen eind 2021 ook 400 nieuwe Leasys Mobility Stores
openen, van meer dan 600 nu tot 1.000 in heel Europa. De Leasys Mobility Stores bieden een volledig
scala aan mobiliteitsdiensten en een uitgebreid netwerk van EV-laadstations om de elektrificatie van de
nieuwe voertuigen van Stellantis te ondersteunen.
In deze context zet Leasys zich in voor slimme en duurzame mobiliteitsoplossingen om klanten direct
voordeel te bieden. Om dat doel te bereiken, maakt het deel uit van het uitgebreide "ecosysteem" dat door
Stellantis is ontwikkeld en dat partners, producten en diensten in verschillende markten samenbrengt om
de hele klantervaring te betrekken en te vereenvoudigen door een totaal andere kijk op voertuiggebruik en
mobiliteit in het algemeen te nemen.
Over Leasys
Leasys, een dochteronderneming van FCA Bank, een 50:50 joint venture tussen Stellantis en Crédit Agricole, werd
opgericht in september 2001. Leasys biedt een compleet en innovatief systeem van mobiliteitsdiensten aan individuen,
professionals en bedrijven van elke omvang: van korte, middelgrote en lange termijn verhuur tot pay-per-use mobiliteits
oplossingen. Eind 2019 lanceerde het met CarCloud de eerste auto-abonnementsservice in Italië. Met het merk Clickar
is Leasys ook een van de toonaangevende Italiaanse online en offline retailers van tweedehands bedrijfswagens aan
particulieren, professionals en bedrijven. Leasys, met hoofdkantoor in Italië, begon in 2017 met een proces van
internationalisering door meerdere kantoren in heel Europa te openen: vandaag is het bedrijf actief in Spanje, Frankrijk,
het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, België, Nederland, Portugal, Denemarken, Griekenland, Oostenrijk en Polen, waar
het een vloot die tegen eind 2021 meer dan 400.000 voertuigen zal hebben. In juni 2019 lanceerde het bedrijf de Leasys
Mobility Stores, fysieke verkooppunten met een basisaanwezigheid in heel Italië. De Stores, die klanten toegang geven
tot alle mobiliteitsdiensten van Leasys, zijn nu ook beschikbaar in Frankrijk en zullen binnenkort ook openen in de andere
Europese landen waar het bedrijf actief is. Met de lancering van de eerste volledig geëlektrificeerde Mobility Store op
de luchthaven van Torino Caselle, ligt Leasys op schema om ook een key operator te worden voor duurzame mobiliteit.
Dankzij de installatie van meer dan 1.000 laadstations in alle winkels had Leasys eind 2020 zelfs het grootste particuliere
geëlektrificeerde netwerk van Italië. In 2021 gaat het elektrificatieproject ook door in de Europese landen waar Leasys
actief is. Voor meer informatie: www.leasys.com

Over FCA Bank
FCA Bank S.p.A. is een bank die zich voornamelijk bezighoudt met autofinanciering, met als doel aan alle
mobiliteitsvereisten te voldoen, ook via haar dochteronderneming Leasys S.p.A. Het is een joint venture tussen het
wereldwijde autobedrijf Stellantis en Crédit Agricole Consumer Finance, een leider in consumentenkrediet die volledig
eigendom is van Credit Agricole. FCA Bank S.p.A. levert financieringsproducten om de verkoop van prestigieuze
automerken in Italië en Europa te stimuleren. De lening-, lease-, huur- en mobiliteitsfinancieringsprogramma's van
FCA Bank S.p.A. zijn specifiek ontworpen voor verkoopnetwerken, particuliere klanten en zakelijke vloten. FCA Bank
S.p.A. is actief in 17 Europese landen en in Marokko, rechtstreeks of via filialen. Op 31 december 2020 had FCA Bank
een totale krediet- en leaseportefeuille van ongeveer € 26,2 miljard.
Voor meer informatie: www.fcabankgroup.com

Over Stellantis
Stellantis is een van 's werelds toonaangevende autofabrikanten en een mobiliteitsaanbieder, geleid door een
duidelijke visie: bewegingsvrijheid bieden met onderscheidende, betaalbare en betrouwbare mobiliteitsoplossingen.
Naast het rijke erfgoed en de brede geografische aanwezigheid van de Groep, liggen haar grootste troeven in haar
duurzame prestaties, diepgaande ervaring en de brede talenten van werknemers die over de hele wereld werken.
Stellantis zal gebruik maken van zijn brede en iconische merkenportfolio, dat is opgericht door visionairs die de
merken hebben doordrenkt met passie en een competitieve geest die zowel werknemers als klanten aanspreekt.
Stellantis streeft ernaar om de grootste te worden, niet de grootste en tegelijkertijd toegevoegde waarde te creëren
voor alle belanghebbenden en de gemeenschappen waarin het actief is. Voor meer informatie: www.stellantis.com

Over Crédit Agricole Consumer Finance
Crédit Agricole Consumer Finance, de dochteronderneming voor consumentenkrediet van Crédit Agricole SA,
distribueert een breed scala aan consumentenkredieten en aanverwante diensten voor de distributiekanalen als geheel:
directe verkoop, point-of-sale-financiering (automobiel en huishoudelijke apparaten) en partnerschappen. Naast grote
distributie-, gespecialiseerde distributie- en institutionele merken in de 19 landen waar het actief is, biedt CA Consumer
Finance haar partners oplossingen die flexibel, verantwoord en bij uitstek geschikt zijn voor hun behoeften en die van
hun klanten. Uitmuntendheid in klantrelaties, krachtige teams voor klanten en betrokkenheid bij de samenleving zijn de
pijlers die van CA Consumer Finance een groep maken die elke dag werkt in het belang van haar 15 miljoen klanten en
de samenleving. Op 31 december 2020 beheerde CA Consumer Finance € 91 miljard aan uitstaande leningen. Kom
meer te weten: www.ca-consumerfinance.com
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