LEASYS CONCRETIZA A AQUISIÇÃO DA ER CAPITAL LTD (EASIRENT) NO REINO UNIDO
•

Leasys, uma marca Stellantis e uma subsidiária do FCA Bank, é uma 50:50 joint venture
entre a Stellantis e o Cédit Agricole atinge mais um marco na criação de um verdadeiro
“ecossistema” de produtos e serviços à disposição do cliente rumo à mobilidade.

•

A ER Capital LTD (Easirent), é uma das mais dinâmicas empresas de Rent-a-car e
mobilidade no Reino Unido.

•

A Leasys, que opera em 12 países da Europa, está a expandir a sua actividade para incluir
novas soluções de mobilidade e serviços de aluguer, de forma a atingir uma frota total de
400.000 veículos, com mais de 1.000 lojas de Mobilidade Leasys no continente até ao final
do ano de 2021.

Portugal, 23 de Julho de 2021,
Leasys, uma marca Stellantis e uma subsidiária do FCA Bank, é uma 50:50 joint venture entre a Stellantis
e o Cédit Agricole, que confirma a sua ambição em tornar-se num operador de mobilidade de 360º na
Europa, e que atinge um importante marco através da aquisição da ER Capital Ltd (Easirent) no Reino
Unido. Os dois grupos finalizaram o acordo para a venda de 100% das ações à Leasys.
A Easirent é uma das mais dinâmicas empresas de Rent-a-car e mobilidade no Reino Unido, tendo
um portfólio de produtos inovadores como o “CityCar247”, permitindo ao cliente uma experiência
totalmente digital.
Com a aquisição e próximo rebranding da Easirent e das suas mais que 20 lojas, a Leasys – um dos
principais operadores de renting e mobilidade da Europa – confirma o seu importante papel como um
fornecedor de mobilidade de 360º também no Reino Unido. A Leasys espera consolidar a sua
presença no país (onde já foi posicionada no TOP 20 do ranking FN50 dos mais importantes serviços de
aluguer de longa duração) e expandir a sua gama de produtos inovadores.
“A assinatura deste contrato continua a enriquecer o nosso papel como líder de mobilidade de 360º no
Reino Unido e na Europa” comentou Giacomo Carelli, CEO of FCA Bank S.p.A. e Chairman da Leasys
S.p.A. “A Easirent fornece excelência em aluguer de curta duração e permite à Leasys ter um papel mais
importante como participante global e integrado na nova arena de mobilidade – especialmente direcionada
a veículos híbridos e elétricos, graças à impressionante gama automóvel da Stellantis – expandindo a
frota e os serviços inovadores aos nossos clientes”.
“A equipa da Easirent e eu estamos entusiasmados com a nova relação com a Leasys. Ser parte da família
Stellantis dá-nos acesso a múltiplas marcas, fornecendo frota às nossas sucursais no Reino Unido. Este
é um emocionante capítulo no nosso negócio, do qual estamos muito entusiasmados por fazer parte”
comentou Paul Hanley, Managing Director da ER Capital Ltd.

Ativa no Reino Unido desde 2017, a Leasys UK beneficia de uma experiência de 20 anos em renting de
longa duração através da FCA Contract Management, a sua empresa predecessora. Esta estreia foi
marcada por 5 anos de crescimento contínuo no posicionamento do Ranking FN50 até ao 17º lugar no
ano passado, com a introdução de novas soluções como Leasys Miles, a inovadora solução de renting
de longa duração de “pay per use”. Debaixo da liderança do Managing Director Sebastiano Fedrigo, a
Leasys UK cresceu mais 30% nos últimos 2 anos.
Já ativa em 12 países da Europa no setor de mobilidade integrada e renting de longa duração, a Leasys
também providencia renting de curta e média duração em Itália, França e Espanha, e desde hoje, no Reino
Unido através das suas subsidiárias, assim como no resto da Europa através da rede de distribuidores da
Stellantis. A sua intenção é abrir novas subsidiárias no resto da Europa em 2021 e de atingir uma frota
total de 400.000 veículos até ao final do mesmo ano, crescendo dos 350.000 atuais. A empresa também
irá abrir mais 400 novas Leasys Mobility Stores até ao final de 2021, crescendo de 600 para
aproximadamente 1000 lojas na Europa. Estas lojas disponibilizam uma gama completa de serviços de
mobilidade e uma extensa rede de estações de carregamento de EV para suportar a eletrificação dos
novos veículos da Stellantis.
Neste contexto, a Leasys está comprometida com soluções de mobilidade inteligentes e
sustentáveis para oferecer vantagens imediatas aos seus clientes. Para cumprir esse objetivo, faz
parte do “ecossistema” desenvolvido pela Stellantis que junta parceiros, produtos e serviços em todos os
mercados para integrar e simplificar toda a experiência do consumidor, olhando de maneira
completamente diferente para o uso dos veículos e da mobilidade no geral.
Sobre a Leasys
Leasys, uma marca Stellantis e uma subsidiária do FCA Bank, é uma 50:50 joint venture entre a Stellantis e o Cédit
Agricole estabelecida em Setembro de 2001. A Leasys oferece um sistema completo e inovador de serviços de
mobilidade a particulares, profissionais e empresas de todos os tamanhos: desde alugueres de curta, média e longa
duração a car sharing pela LeasysGO! ou peer-to-peer via plataformas U Go e I-Link.No final de 2019, a Leasys lançou
o primeiro serviço de subscrição de carros em Itália com o CarCloud. Com a marca Clickar, a Leasys é também uma
das maiores revendedoras online e offline de carros de frota usados para particulares, profissionais e empresas.Com
sede em Itália, a Leasys iniciou um processo de internacionalização em 2017 com a abertura de múltiplos escritórios
em toda a Europa: hoje opera em Espanha, França, Reino Unido, Alemanha, Bélgica, Holanda, Polónia, Portugal e
Dinamarca, gerindo uma frota que terá mais de 400 000 veículos até ao final de 2021. Em Junho de 2019, a empresa
lançou as Leasys Mobility Stores, pontos de venda com uma presença fundamental em Itália. Agora disponíveis em
França, as lojas oferecem aos clientes acesso a todos os serviços de mobilidade providenciados pela Leasys. As lojas
em breve estarão também disponíveis nos outros países europeus onde a empresa opera. Com o lançamento da
primeira Mobility Store totalmente elétrica no Aeroporto Torino Caselle, a Leasys está no caminho certo para se tornar
numa operação fundamental para a mobilidade sustentável. De facto, graças à instalação de mais de 1 200 estações
de carregamento eléctrico em todas as lojas até ao final de 2020, a Leasys tem actualmente a maior rede elétrica de
Itália. Em 2021, o projecto de electrificação irá continuar também nos países europeus em que a Leasys opera. Saiba
mais em: www.leasys.com
Sobre o FCA Bank
FCA Bank S.p.A. dedica-se fundamentalmente ao financiamento de veículos com o objetivo de atender a todos os
requisitos de mobilidade. É uma joint venture igualmente detida entre a Stellantis, e o Crédit Agricole Consumer
Finance, líder de mercado em crédito ao consumidor do grupo Crédit Agricole. FCA Bank S.p.A. fornece produtos de

financiamento para impulsionar as vendas de marcas de automóveis de prestígio por toda a Itália e Europa. Os
programas de crédito, leasing, renting e serviços de mobilidade disponibilizados pelo FCA Bank S.p.A. destinam-se
especificamente aos concessionários, clientes particulares e frotas. O FCA Bank S.p.A. opera em 17 países europeus
e em Marrocos. A 31 de Dezembro de 2020, o FCA Bank detinha um portfólio total de aproximadamente €26.2 bilhões.
Para mais informações: www.fcabankgroup.com
Sobre a Stellantis
Stellantis é um dos líderes mundiais fabricante de automóveis e fornecedor de mobilidade, guiada por uma visão
clara: oferecer liberdade de movimento com soluções de mobilidade distintas, acessíveis e confiáveis. Além da rica
herança e ampla presença geográfica do Grupo, os seus maiores pontos fortes residem no seu desempenho
sustentável, profundidade de experiência e nos talentos abrangentes dos seus funcionários que trabalham por todo o
mundo. A Stellantis irá impulsionar o seu portfolio amplo e icónico, que foi fundado por visionários que infundiram as
marcas com paixão e um espírito competitivo que influencia tanto os funcionários como os clientes. A Stellantis aspira
a ser a melhor, não a maior, enquanto cria valor adicionado para todos os seus acionistas, assim como para as
comunidades nas quais opera. Para mais informação: www.stellantis.com
Sobre o Crédit Agricole Consumer Finance
Crédit Agricole Consumer Finance, subsidiária de crédito ao consumidor do Crédit Agricole SA, disponibiliza uma ampla
gama de crédito ao consumidor e outros serviços relacionados para os canais de distribuição: vendas diretas,
financiamento de pontos de venda (automóveis e eletrodomésticos) e parcerias. Junto com a grande distribuição,
distribuição especializada e marcas institucionais nos 19 países em que opera, o CA Consumer Finance oferece aos
seus parceiros soluções flexíveis, responsáveis e adequadas às suas necessidades às dos seus clientes. Excelência
no apoio ao cliente, equipas capacitadas para clientes e compromisso com a sociedade são alguns dos pilares que
fazem o CA Consumer Finance um grupo que trabalha todos os dias no interesse dos seus 15 milhões de clientes. A
31 de Dezembro de 2020, o CA Consumer Finance administrava €91 bilhões em empréstimos pendentes. Saiba mais:
www.ca-consumerfinance.com
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