Η ASTON MARTIN και η FCA BANK SPA ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΝ ΝΕΑ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Η Aston Martin Lagonda και η FCA Bank S.p.A ανακοίνωσαν μια νέα στρατηγική συνεργασία για την
FCAB, η οποία θα παρέχει χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες στους αντιπροσώπους της Aston Martin στην
Ευρώπη από τον Μάρτιο του 2018. Με την νέα συμφωνία οι 36 αντιπρόσωποι σε ολόκληρη την
ηπειρωτική Ευρώπη θα επωφεληθούν από τη μεγάλη εμπειρία, γνώση και εξειδίκευση της FCA Bank, η
οποία παρέχει παρόμοιες υπηρεσίες για μια σειρά κορυφαίων εμπορικών μαρκών αυτοκινήτων.
Μιλώντας στο πρόσφατο Διεθνές Σαλόνι Αυτοκινήτου της Γενεύης, ο Christian Marti, Αντιπρόεδρος και
Επικεφαλής των Πωλήσεων της Aston Martin, δήλωσε: "Είμαστε στην ευχάριστη θέση να
συμπεριλάβουμε την FCA Bank ως στρατηγικό συνεργάτη. Η σημαντική τεχνογνωσία τους στον τομέα
της χρηματοδότησης τόσο των πολυτελών οχημάτων σε συνδυασμό με την ικανότητά τους να
ενισχύσουν τη δύναμη του δικτύου αντιπροσώπων έρχονται σε μια τέλεια στιγμή για την Aston Martin
καθώς συνεχίζουμε την υλοποίηση των στρατηγικών μας σχεδίων για μια βιώσιμη μακροχρόνια
ανάπτυξη».
Ο Giacomo Carelli, Διευθύνων Σύμβουλος της FCA Bank S.p.A, σχολίασε: "Είμαστε πολύ
ευχαριστημένοι που επιλεχθήκαμε ως συνεργάτες χρηματοδοτικών υπηρεσιών για την Aston Martin σε
ολόκληρη την ηπειρωτική Ευρώπη, κάτι που αποτελεί για εμάς ένα ακόμη βήμα στην επιτυχημένη μας
πορεία παροχής υπηρεσιών χρηματοδότησης σε στρατηγικούς εταίρους OEM. Η Aston Martin είναι μια
βρετανική μάρκα σύμβολο και φέτος, θα δούμε την πολύ σημαντική κυκλοφορία του νέου Aston Martin
Vantage σε όλη την Ευρώπη. Ανυπομονούμε να πάρουμε μέρος στο λανσαρίσμα του νέου Vantage,
καθώς και να συμβάλλουμε στη συνεχή επιτυχία της μάρκας Aston Martin ".

Ο Giacomo Carelli και ο Andy Palmer, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Aston Martin μετά την υπογραφή της
συμφωνίας
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FCA Bank S.p.A.
Η FCA Bank S.p.A. είναι μια τράπεζα που ασχολείται κυρίως με τη χρηματοδότηση αυτοκινήτων και τις συναφείς
υπηρεσίες, με στόχο την ικανοποίηση όλων των απαιτήσεων για μετακίνηση έχοντας παρουσία σε 17 Ευρωπαϊκές
χώρες και στο Μαρόκο, άμεσα ή μέσω θυγατρικών.
Η FCA Bank SpA είναι μια κοινοπραξία 50-50 μεταξύ της FCA Ιταλίας (κατασκευαστή αυτοκινήτων Fiat Chrysler
Automobiles) και της Crédit Agricole Consumer Finance (θυγατρικής της Crédit Agricole SA), με το δείκτη CET1 στο
τέλος του 2017 να είναι 12,0% . Οι οργανισμοί αξιολόγησης επιβεβαίωσαν την ανάπτυξη της FCA Bank με: A3
Καταθέσεις L / T (Moody's), BBB + L / T (Fitch) και BBB L / T (Standard & Poor's). Η FCA Bank S.p.A. παρέχει λύσεις
χρηματοδότησης λιανικής και χονδρικής για 12 εμπορικές μάρκες (συμπεριλαμβανομένης της JLR) σε όλη τη
λειτουργική της περίμετρο. Οι παροχή των χρονομισθώσεων γίνεται μέσω του Leasys Group, εταιρεία που ανήκει στην
FCA Bank S.p.A., από τις μεγαλύτερες εταιρίες χρονομισθώσεων στην ιταλική αγορά, η οποία επί του παρόντος
επεκτείνεται και στην Ευρώπη. Στις 31 Δεκεμβρίου 2017 η FCA Bank S.p.A. είχε χαρτοφυλάκιο περίπου 24 δισ. Ευρώ.

Aston Martin
H Aston Martin, που εδρεύει στο Gaydon της Αγγλίας, σχεδιάζει και κατασκευάζει σπορ πολυτελή χειροποίητα
αυτοκίνητα που συνδυάζουν την Βρετανική κληρονομιά με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, εξαιρετική χειροτεχνία
και κομψό στυλ. Τα μοντέλα της που πωλούνται σε 53 χώρες στον κόσμο, αποτελούνται από την DB11, Rapide S,
Vanquish S, Vanquish Zagato και την καινούργια Vantage.
Ιδρύθηκε το 1913, ο Όμιλος βρίσκετε στο πλάνο του Δεύτερου Αιώνα για βιώσιμη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Η
στρατηγική της εταιρείας περιλαμβάνει μια φιλόδοξη επίθεση προϊόντων με νέα μοντέλα όπως το DB11, το νέο
Vantage, το Vanquish και το πρώτο του SUV, το οποίο θα κατασκευάζετε στο νέο εργοστάσιο στο St Athan της
Ουαλίας. Η εταιρεία έχει επίσης ανακοινώσει τα σχέδιά της για το σήμα της Lagonda

να γίνει η πρώτη μάρκα

αυτοκινήτων πολυτελείας με μηδέν εκπομπές ρύπων στον κόσμο.
Το 2017, η Aston Martin ανακοίνωσε λειτουργική κερδοφορία –EBITDA- ύψους £ 207 εκατ. σε έσοδα ύψους £ 876
εκατ. Η εταιρεία, απασχολεί περισσότερους από 2.700 ανθρώπους και ανήκει στις εταιρείες ιδιωτικών συμμετοχών
Adeem, Tejara και InvestIndustrial, ενώ η Daimler AG της Γερμανίας κατέχει μερίδιο 5% χωρίς δικαίωμα ψήφου.
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