PRESS RELEASE

Paris, 26 de Fevereiro de 2019

Europcar Mobility Group expande presença global com a aquisição de franchisados
na Finlândia e Noruega

O Europcar Mobility Group, um dos principais players no sector da mobilidade na Europa, adquiriu a
Europcar Finlândia e a Europcar Noruega, ampliando desta forma a rede empresarial de 18 para 20
países e reforçando a presença europeia.
As empresas foram adquiridas a Matti e Jussi Holopainen que permanecerão com a gestão do
negócio. Ambos detêm posições determinantes nos respectivos mercados nacionais (líder na
Finlândia e n.º 3 na Noruega), apresentando uma receita combinada de aproximadamente 56
milhões de euros, em 2018, e uma base diversificada de clientes que abrange tanto o mercado de
turismo como o empresarial.
Na Finlândia, a Europcar é indiscutívelvelmente líder de mercado, ao apresentar uma quota de
mercado de 31% e uma rede de 56 filiais, que operam uma frota média de 3.000 veículos em todo o
país, e que estão localizadas nas principais cidades e aeroportos. O negócio tem uma cultura de
serviços muito forte e está bem posicionado para beneficiar da crescente procura no mercado
turístico na Finlândia, juntamente com um conjunto de projetos de infraestruturas importantes.
Na Noruega, a actividade empresarial tem vindo a recuperar na sequência da compra pela
Holopainens, em 2014, e regressou aos lucros através do mix de investimentos em novos sistemas,
upgrades de loja de atendimento e um programa de aquisição de sub-franchisados nacionais no país,
esperando-se um crescimento do bottom line.
As novas aquisições vêm potenciar sinergias significativas, nomeadamente ao nível da compra e
financiamento de frotas, além de uma poupança a médio prazo no funcionamento de back office, em
toda a região nórdica. Também os ativos e a expertise do Grupo ao nível do e-commerce têm vindo a
impulsionar o desempenho neste domínio, bem como a apoiar os planos de desenvolvimento através
de serviços de mobilidade oferecidos aos clientes.
Olivier Baldassari, Chefe de Países e Diretor de Operações do Europcar Mobility Group, afirma:
"Estamos muito satisfeitos por integrar a Europcar Finlândia e Europcar Noruega com Jussi e Matti
Holopainen no Grupo, dois novos países corporativos que vêm claramente contribuir para o
crescimento do Grupo na Europa do Norte. Estas aquisições estão naturalmente em linha com a
estratégia de alavancagem dos nossos principais activos e expansão dos nossos serviços para novos
mercados".

Jussi e Matti Holopainen revelam, a propósito desta aquisição, estarem "muito felizes em fazer parte
do Europcar Mobility Group e consideramos que este negócio nos oferecerá uma forte vantagem
competitiva que contribui para impulsionar o nosso crescimento na Finlândia e na Noruega.
Queremos, além disso, colocar, todo o nosso espírito empreendedor ao serviço do desenvolvimento
destes mercados, partilhar as nossas melhores práticas e, evidentemente, tirar o máximo partido da
experiência do Grupo".
FIM

Acerca Europcar Mobility Group
O Europcar Mobilty Group é um dos principais players nos mercados de mobilidade e está cotado na Euronext
Paris. A missão do Grupo é ser uma alternativa atraente à propriedade do automóvel, oferecendo uma vasta
gama de soluções de mobilidade: aluguer de carros, carrinhas e furgões, serviço de motorista, carsharing ou
peer-to-peer. A satisfação do cliente está no cerne da missão do grupo e de todos os seus funcionários. É este
compromisso que alimenta o desenvolvimento contínuo de novos serviços.
O grupo opera através de várias marcas atendendo a todas as necessidades específicas do cliente Europcar® - o
europeu. Líder em serviços de aluguer de veículos, a Goldcar® - é a maior empresa de aluguer de carros de
baixo custo da Europa, InterRent® - marca que oferece a melhor relação preço qualidade orientada para
clientes de lazer e Ubeeqo® - uma empresa europeia especializada em frotas e soluções de mobilidade tanto
para o mercado corporate como para clientes finais.
O Grupo oferece soluções de mobilidade em todo o mundo através de uma extensa rede em 135 países e
territórios (incluindo 16 subsidiárias integrais na Europa e 2 na Austrália e Nova Zelândia, franchises e
parceiros).
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