FCA BANK S.P.A I ASTON MARTIN OGŁASZA NOWE PARTNERSTWO EUROPEJSKIE

FCA Bank S.p.A (FCAB) i Aston Martin Lagonda ogłosiły strategiczne partnerstwo z FCA Bank, aby
zapewnić od marca 2018 roku wachlarz usług finansowych dla europejskich dealerów Aston Martin.
Nowa umowa oferuje sieci 36 europejskich dealerów możliwość skorzystania z ogromnego
doświadczenia i wiedzy specjalistycznej FCA Banku obsługującego już wiele marek premium.
Przemawiając na ostatnim International Motor Show w Genewie, Christian Marti, Vice Prezydent i Szef
Sprzedaży Aston Martin powiedział “Cieszymy się, że możemy dołączyć FCA Bank do listy partnerów
strategicznych.

Jego

znaczące

doświadczenie
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finansowania

samochodów marek

luksusowych w połączeniu ze zdolnością wzmacniania siły sieci dealerskiej jest idealnym połączeniem
dla Aston Martin przy wdrażaniu przez nas strategicznego planu zrównoważonego rozwoju
długoterminowego”.
Giacomo Carelli, CEO of FCA Bank S.p.A skomentował: “Cieszymy się, że zostaliśmy wybrani dostawcą
usług finansowych dla dealerów Aston Martin w Europie kontynentalnej ,co jest kolejnym potwierdzeniem
naszych sukcesów w dostarczaniu usług finansowych i związanych z mobilnością przygotowywanych
dla partnerów OEM. Aston Martin jest kultową brytyjską marką, która w bieżącym roku będzie miała
bardzo ważna europejską premierę nowego Aston Martin Vantage. Z niecierpliwością oczekujemy
premiery nowego Vantage i chcemy wspólnie pracować na dalszy sukces marki Aston Martin.

Giacomo Carelli i Andy Palmer, Prezes i Szef Zarządzający Aston Martin świętują podpisanie umowy
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FCA Bank S.p.A.
FCA Bank S.p.A. jest bankiem zajmującym się głównie finansowaniem zakupu samochodów i usług/serwisów
towarzyszących, włącznie z obsługą mobilną. Obecny jest w 17 krajach europejskich i Maroku bezpośrednio lub za
pośrednictwem swoich oddziałów.
FCA Bank S.p.A. jest spółką joint venture pomiędzy FCA Italy (światowy producent samochodów

Fiat Chrysler

Automobiles) i Crédit Agricole Consumer Finance (należy do Crédit Agricole S.A.), ze wskaźnikiem CET1 na koniec
roku 2017 na poziomie 12,0%. Agencje ratingowe potwierdziły wzrost FCA Bank’s z: A3 Deposits L/T (Moody’s),
BBB+ L/T (Fitch) i BBB L/T (Standard & Poor’s). FCA Bank S.p.A. zapewnia finansowanie zarówno klienta
detalicznego jak i stoków dealerskich dla 12 marek samochodowych (włączając JLR) w tym w zakresie prowadzonej
działalności. Wynajem długoterminowy prowadzony jest przez Leasys Group, spółkę w całości należącą do FCA Bank
S.p.A., głównego gracza na rynku włoskim i obecnie rozwijającego się w Europie. Na dzień 31 grudnia 2017 r. FCA
Bank S. p.A raportował portfel o wartości około 24 mld EUR.

Aston Martin
Aston Martin, z siedzibą w Gaydon w Anglii, projektuje i produkuje ręcznie luksusowe samochody sportowe łączące
unikalne brytyjskie dziedzictwo z najnowszą technologią, wyjątkowym kunsztem manualnej pracy i pełnym wdzięku
stylem. Modele Aston Martin są sprzedawane w 53 krajach na całym świecie i sa to: DB11, Rapide S, Vanquish S,
Vanquish Zagato i nowego Vantage.
Założona w 1913 r. Grupa realizuje obecnie Plan Drugiego Stulecia zrównoważonego, długofalowego wzrostu.
Strategia firmy obejmuje ambitną ofensywę produktową z wprowadzeniem nowych modeli, takich jak DB11, nowy
Vantage, następca Vanquisha i pierwszy SUV, który będzie produkowany w nowym centrum produkcyjnym w St Athan
w Walii. Firma ogłosiła także plany, dla marki Lagonda, która ma być pierwszą na świecie luksusową marką o zerowej
emisji. W 2017 r. Firma Aston Martin poinformowała o skorygowanej EBITDA o wartości 207 milionów funtów z
przychodami w wysokości 876 milionów funtów. Firma zatrudniająca ponad 2700 osób jest własnością prywatnych
grup kapitałowych Adeem, Tejara i InvestIndustrial, w którym niemiecki Daimler AG ma 5% udziałów bez prawa głosu.
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