LEASYS FINALIZUJE ZAKUP ER CAPITAL LTD (EASIRENT) W WIELKIEJ BRYTANII
•

Leasys, spółka zależna od FCA Bank, 50/50 joint venture pomiędzy Crédit Agricole Group
i Stellantis, osiąga kolejny kamień milowy w tworzeniu prawdziwego „ekosystemu”
produktów i usług ukierunkowanych na nowe doświadczenia klienta oraz mobilność.

•

Przejęta przez Leasys spółka ER Capital LTD (Easirent) jest jedną z najbardziej
dynamicznie rozwijających się firm wynajmu krótkoterminowego w Wielkiej Brytanii.

•

Leasys, działający w 12 krajach europejskich, rozszerza swoją działalność o nowe usługi
mobilności i wynajmu krótkoterminowego samochodów, osiągając tym samym łączną flotę
400 000 pojazdów oraz sieć ponad 1000 sklepów Leasys Mobility Store na kontynencie do
końca 2021 roku.

Warszawa, 23 lipca 2021 roku
Leasys, spółka zależna od FCA Bank, 50/50 joint venture pomiędzy Crédit Agricole Group i Stellantis,
rozwija swoje ambitne działania jako pionier mobilności 360 stopni w Europie i realizuje kolejny ważny
kamień milowy dzięki przejęciu ER Capital Ltd (działający pod nazwą Easirent) w Wielkiej Brytanii.
Obie spółki sfinalizowały umowę sprzedaży 100% udziałów ER Capital Ltd na rzecz Leasys.
Easirent jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się firm w sektorze wynajmu
krótkoterminowego i mobilności w Wielkiej Brytanii. Spółka wprowadziła innowacyjne produkty, takie
jak CityCar247, które pozwalają na całkowicie cyfrową podróż klienta i wynajem bezkontaktowy.
Wraz z przejęciem i nadchodzącym rebrandingiem spółki Easirent i jej ponad 20 sklepów, Leasys –
jeden z głównych operatorów mobilności i wynajmu w Europie – potwierdza swoją rolę jako ważny gracz
w zakresie mobilności 360 stopni również w Wielkiej Brytanii. Leasys dąży do ugruntowania swojej
pozycji w tym kraju (gdzie znajduje się już w TOP 20 prestiżowego rankingu FN50 najważniejszych firm
wynajmu długoterminowego) oraz poszerzenia oferty innowacyjnych produktów.
“Podpisanie tej umowy wzmacnia naszą rolę lidera mobilności 360 stopni w Wielkiej Brytanii i Europie
kontynentalnej” – skomentował Giacomo Carelli, Dyrektor Generalny FCA Bank SpA i Prezes Leasys
SpA. „Easirent dostarcza doskonałe rozwiązania wynajmu krótkoterminowego i będzie mógł odgrywać –
za pośrednictwem Leasys jeszcze mocniejszą rolę globalnego i zintegrowanego gracza na nowej arenie
mobilności – szczególnie kierowanej do pojazdów hybrydowych i elektrycznych, dzięki imponującej gamie
motoryzacyjnej Stellantis – poszerzając tym samym naszą flotę i innowacyjne usługi dla naszych klientów”
„Zespół Easirent i ja z niecierpliwością czekamy na naszą nową współpracę z Leasys. Bycie częścią
rodziny Stellantis daje nam dostęp do wielu marek, dostarczających flotę do naszych obecnych i przyszłych

planowanych oddziałów w całej Wielkiej Brytanii. To ekscytujący rozdział w naszej działalności, wszyscy
cieszymy się, że możemy być jego częścią” – skomentował Paul Hanley, Dyrektor Zarządzający ER
Capital Ltd.
Spółka Leasys UK działająca na rynku brytyjskim od 2017 r. skorzystała z dwudziestoletniego
doświadczenia w wynajmie długoterminowym, zdobytego dzięki swojej poprzedniczce – spółce FCA
Contract Management. Debiut ten upłynął pod znakiem 5 lat stałego wzrostu w rankingu FN50, w którym
w zeszłym roku osiągnął 17-ste miejsce, wraz z wprowadzeniem nowych rozwiązań, takich jak Leasys
Miles - innowacyjny program wynajmu długoterminowego oparty na systemie pay as you go. Pod
kierownictwem Dyrektora Zarządzającego Sebastiano Fedrigo, Leasys UK wzrosła o kolejne 30% w ciągu
ostatnich dwóch lat.
Działając już w 12 krajach europejskich w sektorze wynajmu długoterminowego i zintegrowanej
mobilności, Leasys świadczy również usługi krótko i średnioterminowego wynajmu samochodów we
Włoszech, Francji, Hiszpanii - i od dziś w Wielkiej Brytanii - za pośrednictwem własnych spółek zależnych,
a także w pozostałej części Europy za pośrednictwem sieci dealerskiej Stellantis. Leasys zamierza
otworzyć nowe filie w Europie w 2021 roku i osiągnąć łączną flotę 400 000 pojazdów do końca tego roku,
w porównaniu do około 350 000 obecnie. Do końca 2021 r. Spółka otworzy również 400 nowych sklepów
Leasys Mobility Store – ich liczba wzrośnie więc z obecnych ponad 600 do 1 000 w całej Europie. Leasys
Mobility Store oferują pełen zakres usług mobilnych i rozległą sieć stacji ładowania pojazdów
elektrycznych.
Leasys angażuje się w zrównoważone rozwiązania w zakresie mobilności, aby oferować swoim
klientom natychmiastowe korzyści. W celu osiągnięcia tego celu, spółka jest częścią kompleksowego
„ekosystemu” rozwijanego przez Stellantis, który łączy partnerów, produkty i usługi na różnych rynkach i
płaszczyznach, aby uprościć obsługę klienta, przyjmując zupełnie inny sposób patrzenia na użytkowanie
pojazdu i mobilność.

O Leasys
Leasys S.p.A, należąca do FCA Bank, spółki joint venture 50:50 pomiędzy Stellantis i Crédit Agricole została założona
we wrześniu 2001 r. Leasys oferuje kompleksowy i innowacyjny system usług mobilności dla osób prywatnych, grup
zawodowych i przedsiębiorców: od wynajmu krótko, średnio i długoterminowego po usługi peer-to-peer za
pośrednictwem platformy U Go i I-Link. Leasys CarCloud, pierwsza włoska usługa subskrypcji samochodów, została
uruchomiona pod koniec 2019 roku. Dzięki marce Clickar jest jednym z wiodących włoskich internetowych sprzedawców
samochodów używanych dla klientów indywidualnych, grup zawodowych i przedsiębiorców. Leasys z siedzibą we
Włoszech rozpoczął proces rozwoju międzynarodowego w 2017 roku, otwierając wiele biur w całej Europie: firma działa
obecnie w Hiszpanii, Francji, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Belgii, Holandii, Portugalii, Danii, Grecji, Austrii i Polsce,
zarządzając flotą ponad 400 000 pojazdów na koniec 2021 roku. Uruchomione w czerwcu 2019 r. Leasys Mobility Stores
są już obecne w całych Włoszech. Sklepy dostępne są również we Francji i wkrótce będą otwierane pozostałych krajach,
gdzie Leasys prowadzi działalność. Wraz z niedawnym uruchomieniem pierwszego całkowicie zelektryfikowanego
sklepu Mobility Store na lotnisku w Turynie, Leasys jest na dobrej drodze, aby stać się liderem również w zakresie
zrównoważonej mobilności. Dzięki zainstalowaniu ponad 1000 stacji ładowania we wszystkich sklepach do końca 2020r.
Leasys posiadał największą prywatną zelektryfikowaną sieć we Włoszech. W 2021 roku projekt elektryfikacji będzie
kontynuowany także w krajach europejskich, w których Leasys prowadzi działalność.

W Polsce spółkę Leasys S.p.A reprezentuje Leasys Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Poza usługami wynajmu
w ofercie znajdują się usługi leasingowe.
Więcej informacji: www.leasys.com
FCA Bank
FCA Bank S.p.A. koncentruje się głównie na finansowaniu samochodów spełniając wszystkie wymagania mobilności,
w tym przy udziale spółki Leasys zależnej od FCA Bank. Jest joint venture Stellantis, globalnej firmy motoryzacyjnej i
Crédit Agricole wiodącego dostawcy kredytów konsumenckich. Firma dostarcza produkty finansowe wspierające
sprzedaż prestiżowych marek samochodów we Włoszech i Europie. Kredyt, leasing, wynajem oferowane przez FCA
Bank S.p.A. zaprojektowane są specjalnie dla sieci sprzedaży, dla klientów prywatnych i firmowych. FCA Bank S.p.A.
obecny jest w 17 krajach europejskich i Maroku bezpośrednio lub za pośrednictwem swoich oddziałów. Na dzień 31
grudnia 2020 r. FCA Bank posiadał łączny portfel kredytów i leasingów o wartości około 26 miliardów Euro. W Polsce
FCA Bank S.p.A. reprezentuje FCA Bank S.p.A. S.A. Oddział w Polsce. W ofercie Oddziału znajdują się liczne oferty
kredytów promocyjnych oraz ubezpieczenia spłaty kredytu i ubezpieczenie GAP oferowane we współpracy z AXA
Partners.
Więcej informacji: www.fcabankgroup.com
O Stellantis
Stellantis jest jednym z wiodących na świecie producentów samochodów i dostawcą mobilności, kierującym się jasną
wizją: oferować swobodę poruszania się dzięki niezawodnym rozwiązaniom w zakresie mobilności. Poza bogatym
dziedzictwem i obecnością Grupy w wielu państwach na świecie, jej największe atuty to wyniki w zakresie
zrównoważonego rozwoju, , doświadczenie i utalentowani pracownicy na całym świecie. Stellantis wykorzysta swoje
szerokie i kultowe portfolio marek, które zostało założone przez wizjonerów, którzy tchnęli w marki pasję i ducha
rywalizacji, przemawiając zarówno do pracowników, jak i klientów. Stellantis aspiruje do bycia najlepszym, a nie
największym, tworząc wartość dodaną dla wszystkich udziałowców oraz społeczności, w których działa.
Więcej informacji: www.stellantis.com
O Crédit Agricole Consumer Finance
Crédit Agricole Consumer Finance, spółka zależna od Crédit Agricole S.A. zajmująca się kredytami konsumenckimi,
oferuje szeroką gamę kredytów i powiązanych usług dla wszystkich kanałów dystrybucji: sprzedaż bezpośrednia,
finansowanie punktów sprzedaży (dealerzy i sieci AGD) oraz partnerów. CA Consumer Finance, obecna pośród
głównych wyspecjalizowanych marek dystrybucyjnych w 19 krajach, w których prowadzi działalność, oferuje swoim
partnerom rozwiązania, które są elastyczne, i idealnie dopasowane do ich potrzeb oraz potrzeb ich klientów. Doskonałe
relacje z klientami, i zaangażowanie na rzecz społeczeństwa to filary, które sprawiają, że CA Consumer Finance jest
grupą działającą na co dzień w interesie 15 milionów klientów i całego społeczeństwa. Na dzień 31 grudnia 2020 r. CA
Consumer Finance zarządzała 91 mld euro aktywnych kredytów.
Dowiedz się więcej: www.ca-consumerfinance.com
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