FCA BANK S.P.A OG ASTON MARTIN OFFENTLIGGØR NYT EUROPÆISK
PARTNERSKAB

FCA Bank S.p.A og Aston Martin Lagonda har offentliggjort et nyt strategisk partnerskab, hvor FCA
Bank fra marts 2018 skal levere finansielle tjenesteydelser til alle europæiske Aston Martin-forhandlere. I
den nye aftale vil alle 36 Aston Martin-forhandlere på det europæiske fastland nyde godt af FCA Banks
erfaring og ekspertise inden for finansielle tjenesteydelser. FCA Bank leverer i dag lignende tjenester til
en række andre luksusbilmærker.
Ved det seneste Genève International Motor Show, udtalte Christian Marti, Vice President and Chief
Sales Officer hos Aston Martin: "Vi er glade for at få FCA Bank som strategisk partner. Deres betydelige
ekspertise inden for finansiering af luksusbiler kombineret med deres evne til at forbedre
forhandlernetværkets styrker kommer på et perfekt tidspunkt for Aston Martin Lagonda, hvor vi har fokus
på implementeringen af strategiske planer for både biler og langsigte vækst. "
Giacomo Carelli, administrerende direktør for FCA Bank S.p.A kommenterede: "Vi er glade for at være
blevet valgt som finansieringspartner for Aston Martin på hele det europæiske fastland, hvilket er en
anerkendelse af vores bestræbelser om at være finansieringspartner for andre mærker end FCA mærker.
Aston Martin er et ikonisk britisk mærke, og i år vil vi sammen med Aston Martin Lagonda fokusere på
den vigtige lancering af den nye Aston Martin Vantage i hele Europa. Vi ser frem til at være en del af
lanceringen af den nye Vantage samt bidrage til Aston Martin mærkets videre succes ".

Giacomo Carelli og Andy Palmer CEO for Aston Martin fejrer partnerskabet

Turin, 10. April 2018
FCA Bank S.p.A.
FCA Bank S.p.A. er en bank, der primært beskæftiger sig med bilfinansiering og associerede tjenester, og som er til
stede i 17 europæiske lande samt i Marokko, enten direkte eller gennem datterselskaber. FCA Bank S.p.A er et joint
venture mellem FCA Italy (et selskab under den globale bilproducent Fiat Chrysler Automobiles) og Crédit Agricole
Consumer Finance (et datterselskab af Crédit Agricole SA), med en CET1-ratio ved udgangen af 2017 på 12,0% .
Ratingbureauer har anerkendt FCA Banks vækst med: A3 Deposits L / T (Moody's), BBB + L / T (Fitch) og BBB L / T
(Standard & Poor's). FCA Bank S.p.A. leverer både detail- og engrosfinansieringsløsninger til 12 brands (herunder
JLR). Leasing-løsninger leveres af Leasys Group, et selskab 100 % ejet af FCA Bank S.p.A. som er en nøglespiller på
det italienske marked og for tiden udvider i resten af Europa. Pr. 31. december 2017 havde FCA Bank S.p.A. en
portefølje på omkring 24 mia. EUR.

Aston Martin
Aston Martin, der er beliggende i Gaydon, England, designer og fremstiller håndlavede luksussportsvogne, der
kombinerer en unik britisk kulturarv med den nyeste teknologi, enestående håndværk og yndefuldt design. Modellerne,
som sælges i 53 lande rundt om i verden, omfatter DB11, Rapide S, Vanquish S, Vanquish Zagato og New Vantage.
Koncernen, der er grundlagt i 1913, er i gang med at gennemføre sin anden århundredeplan for langsigtet vækst.
Virksomhedens strategi omfatter en ambitiøs produktoffensiv med nye modelintroduktioner som DB11, New Vantage,
en erstatning for Vanquish og koncernens første sports SUV, som vil blive samlet i et nyt produktionscenter i St Athan,
Wales. Selskabet har også annonceret planer for sin Lagonda Marque, som bliver verdens første luksusmærke med
nulemission.
I 2017 havde Aston Martin et justeret EBITDA på £ 207 mio. ud af en omsætning på £ 876 mio. Virksomheden
beskæftiger mere end 2.700 mennesker, og ejes af private equity-koncernerne Adeem, Tejara og InvestIndustrial,
mens tyske Daimler AG ejer en ikke-stemmeberettigede aktiepost på 5 %..
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