Press release

Paris, 02 março 2021

SUCESSO NA REESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA DO EUROPCAR MOBILITY GROUP: O
GRUPO ABRE UM NOVO CAPÍTULO NA SUA HISTÓRIA, COM AMBIÇÕES RENOVADAS
•

Aumento de capital de €250M e €225M para o financiamento de novas frotas;

•

Redução significativa da dívida corporativa de €2.010m para €910m;

•

Nova liderança com Alexandre de Juniac como Presidente do Conselho de Administração;

O Europcar Mobility Group acaba de anunciar a conclusão do processo de reestruturação financeira,
após aprovação do Tribunal Comercial de Paris, a 3 de fevereiro de 2021. Isto permitirá ao Grupo
acelerar a implementação do plano estratégico “Connect”, ao mesmo tempo que se prepara ativamente
para a recuperação progressiva das viagens nacionais e internacionais.
Caroline Parot, diretora-geral do grupo, afirma:
"É com grande ambição que hoje estamos a abrir um novo capítulo na história do Europcar Mobility
Group: com uma redução significativa da dívida corporativa, a injeção de novos capitais combinado
com novas instalações de financiamento de frotas, bem como o apoio dos nossos novos acionistas.
Estamos ‘de volta ao jogo’.
Vamos agora focar-nos a um ritmo acelerado na elaboração do nosso plano estratégico "Connect",
com o objetivo de tornar o nosso Grupo líder em soluções flexíveis, sustentáveis, conectadas e digitais
de mobilidade. Paralelamente, as nossas equipas, fortemente mobilizadas, preparam-se ativamente
para o verão e para a perspetiva de uma recuperação progressiva das viagens nacionais e
internacionais.
Em linha com isto, anunciaremos em breve o lançamento de novos serviços e ofertas: soluções
flexíveis de subscrição a médio e longo prazo para empresas e negócios; Serviço de proximidade
100% digital em ambiente urbano, operado pela Europcar; reforço do nosso fast & contactless, 'acesso
direto' aos veículos que oferecemos nos aeroportos e estações ferroviárias, e consolidação das nossas
parcerias internacionais."

Sobre o Europcar Mobility Group
O Europcar Mobility Group é o principal player nos mercados de mobilidade, estando atualmente listado no Euronext Paris. A nossa missão
passa por sermos a preferência na prestação de serviço de mobilidade, através da disponibilização de um conjunto de soluções atrativas e
alternativas ao viatura próprio, tais como: aluguer de viaturas, serviços de motorista, car-sharing e scooter-sharing. A satisfação dos nossos
clientes é prioridade do grupo e dos nossos colaboradores, um compromisso que nos leva a continuar a desenvolver novos serviços. O
Europcar Mobility Group opera através de diversas marcas que respondem a diferentes necessidades dos consumidores, sendo as quatro
principais marcas: a Europcar®, líder europeia na prestação de serviços de aluguer de viaturas; a Goldcar®, a mais importante empresa de
aluguer de viaturas low-cost na Europa; a InterRent®, uma marca intermédia focada na área do lazer; e a Ubeeqo®, uma das líderes europeias

em car-sharing B2B e B2C. Como grupo global, o Europcar Mobility Group está presente em 140 países, incluindo 20 subsidiárias na Europa e
2 na Austrália e na Nova Zelândia, franchises e parceiros.Mais detalhes no nosso website: www.europcar-mobility-group.com

