Paris – 7 de Novembro de 2019

Europcar Mobility Group anuncia a aquisição da Fox Rent A Car
para acelerar o crescimento nos Estados Unidos
Crescimento será alavancado através de uma presença direta naquele que é o maior
mercado mundial de mobilidade e aluguer de automóveis

O Europcar Mobility Group, líder em aluguer de carros na Europa com uma quota de 27%
do mercado, anunciou hoje a aquisição de 100% de participação da Fox Rent A Car, um
dos maiores players independentes do mercado norte-americano, em linha com o seu
plano estratégico, SHIFT 2023.
Esta aquisição estratégica é a última do programa de fusões e aquisições iniciado há 3
anos pelo Grupo, e constitui um marco importante na implementação do SHIFT 2023, o
pkano do Grupo para alcançar receitas de 4 mil milhões de euros e 15 milhões de clientes
ativos até 2023.
Os primeiros passos dos processos de integração e sinergias estão já a ser dados com o
objetivo de fazer da Fox Rent A Car a plataforma para o crescimento futuro do Europcar
Mobility Group naquele que é o maior mercado mundial de mobilidade e de aluguer de
automóveis.
Este investimento fortalecerá significativamente a capacidade de oferta dos serviços do
Grupo à sua base de clientes a uma escala global, graças à forte presença territorial da rent
a car em 15 dos 25 principais aeroportos dos Estados Unidos, permitindo que portfólio de
serviços do Europcar Mobility Group em contas-chave internacionais B2B seja ainda mais
competitivo.
A aquisição representa, ainda, uma oportunidade de crescimento significativo da receita
para o Europcar Mobility Group, considerando:
• Por um lado, que os viajantes vindos do resto do mundo representam 2,5 mil milhões de
dólares (cov*.2,262.900.000 €) do mercado de aluguer de automóveis nos Estados
Unidos, de longe o maior destino para clientes de aluguer de viaturas em todo o mundo,
• e, por outro, que os residentes nos Estados Unidos que viajam para os mercados
europeus representam uma oportunidade de mil milhões de dólares (cov*. 905 160 000€),
confirmando que esta é a fonte mais importante de negócios para empresas de aluguer de
automóveis em todo o mundo.
Estes dois planos são igualmente importantes para o desenvolvimento dos negócios B2B
e de lazer e para potenciar o crescimento para as marcas internacionais de aluguer do
Grupo: Europcar, InterRent e Goldcar, em quaisquer geografias, seja diretamente, através
dos seus franchisados ou dos seus parceiros chineses, indianos, japoneses e
canadenses.
A Fox Rent A Car opera uma rede de 21 estações corporate e detém mais de 100
afiliadas, com uma relação custo-benefício atrativa, um histórico de crescimento orgânico
impressionante (ao proporcionar um crescimento médio de receita de 6,4% ao ano entre
2013 e 2018) e uma frota de aproximadamente 18.000 viaturas. Em 2018, a Fox Rent A
Car gerou cerca de 253 milhões de euros de receitas.
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Para o Europcar Mobility Group a perspetiva é de que esta transação seja neutra aos seus
ganhos por ação em 2020 e que se torne totalmente competitiva a partir de 2021.
A transação foi financiada com dinheiro e ações próprias no balanço patrimonial, e o
impacto total da transação na alavancagem líquida corporativa do grupo será inferior a 0,3x
no final de 2019.

Para Caroline Parot, CEO do Europcar Mobility Group:
“A aquisição da Fox Rent A Car, uma das maiores empresas independentes do mercado
de aluguer de carros nos Estados Unidos, constitui o último momento chave do nosso
programa de fusões e aquisições transformadoras, que nos permitiram tornarmo-nos
numa empresa de serviços de mobilidade verdadeiramente global.
Como líder em aluguer de automóveis na Europa, com 27% de participação no mercado e
participante importante no ecossistema de mobilidade em rápida evolução, alinhada à
nossa ambição SHIFT 2023, a integração da Fox Rent A Car será a plataforma para os
nossos desenvolvimentos futuro neste mercado, o maior do mundo em serviços de
aluguer e mobilidade, bem como a oportunidade de prestar um serviço aos nossos
clientes corporativos e de lazer em todo o mundo, onde quer que operemos, seja
diretamente, através dos nossos franchisados ou dos nossos parceiros chineses,
indianos, japoneses e canadenses.
Este passo que agora damos reforçará fortemente a capacidade de oferecermos os
nossos serviços à nossa base de clientes a uma escala global, graças à forte presença
territorial da Fox Rent A Car em 15 dos 25 principais aeroportos dos Estados Unidos, e
permitirá que o o nosso portfólio de serviços para contas-chave internacionais B2B seja
ainda mais competitivo."
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“A equipa de gestão da Fox Rent A Car está muito satisfeita por fazer parte a família do
Europcar Mobility Group e entusiasmada com as oportunidades de crescimento que esta
integração
irá
proporcionar.
Esperamos avidamente começar a trabalhar já nos próximos meses em estreita
colaboração com os nossos novos colegas europeus, com o objetivo de implementar
progressivamente as sinergias de negócio inbound e outbound com as poderosas marcas
do Grupo Europcar Mobility. Estamos confiantes de que a perspectiva será muito
promissora. ”
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Europcar Mobility Group Contacts
Group Communications:
> Valérie Sauteret, valerie.sauteret@europcar.com
> Vincent Vevaud, vincent.vevaud@europcar.com
Finance:
> Luc Péligry, luc.peligry@europcar.com
> Caroline Cohen, caroline.cohen@europcar.com

Publicis Consultants Contacts :
> Camille Madec, camille.madec@publicisconsultants.com
Sobre o Europcar Mobility Group
O Europcar Mobility Group é um dos principais players nos mercados de mobilidade e está cotado na Euronext Paris. A missão
do Europcar Mobility Group é ser a “Empresa de Serviços de Mobilidade” preferida, oferecendo soluções atraentes alternativas
à propriedade de veículos, com uma ampla gama de serviços relacionados à mobilidade: aluguer de veículos, serviços de
motorista, partilha de carros e scooters. 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 Europcar Mobility Group opera através de várias marcas atendendo a todas as necessidades específicas dos seus clientes.
As suas quatro principais marcas são: Europcar® - líder europeu em serviços de aluguer de viaturas, Goldcar® - a empresa
de aluguer low cost de viaturas mais importante da Europa, InterRent® - marca 'intermédia' focada no lazer e a Ubeeqo® um dos líderes europeus em partilha de carros (BtoB, BtoC). O Europcar Mobility Group disponibiliza as suas soluções de
mobilidade em todo o mundo através de uma extensa rede presente em 140 países (incluindo 20 subsidiárias integrais na
Europa, 2 na Austrália e Nova Zelândia, franchisados e parceiros).

Para mais informações, contacte por favor:
Isabel Fernandes - isabel.fernandes@europcar.com
Agency: Generator Abigail Vistas – abigail.vistas@generator.pt
Tel.: +351 916406948
Mais detalhes em:
www.europcar-mobility-group.com

Forward-looking statements
This press release includes forward-looking statements based on current beliefs and expectations about future events. Such
forward-looking statements may include projections and estimates and their underlying assumptions, statements regarding
plans, objectives, intentions and/or expectations with respect to future financial results, events, operations and services and
product development, as well as statements, regarding performance or events. Forward-looking statements are generally
identified by the words “expects”, “anticipates”, “believes”, “intends”, “estimates”, “plans”, “projects”, “may”, “would”, “should”
or the negative of these terms and similar expressions. Forward looking statements are not guarantees of future performance
and are subject to inherent risks, uncertainties and assumptions about Europcar Mobility Group and its subsidiaries and
investments, trends in their business, future capital expenditures and acquisitions, developments in respect of contingent
liabilities, changes in economic conditions globally or in Europcar mobility Group’s principal markets, competitive conditions in
the market and regulatory factors. Those events are uncertain; their outcome may differ from current expectations which may
in turn materially affect expected results. Actual results may differ materially from those projected or implied in these forwardlooking statements. Any forward-looking statement contained in this press release is made as of the date of this press release.
Other than as required by applicable law, Europcar Mobility Group does not undertake to revise or update any forward-looking
statements in light of new information or future events. The results and the Group's performance may also be
affected by various risks and uncertainties, including without limitation, risks identified in the "Risk factors" of the Annual
Registration Document registered by the Autorité des Marchés Financiers on March 27, 2019 under the number R.18-020
and also available on the Group's website: www.europcar-mobility-group.com. This press release does not contain or
constitute an offer or invitation to purchase any securities in France, the United States or any other jurisdiction.
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