FCA BANK, ATRAVÉS DA LEASYS RENT, ADQUIRE A
EMPRESA PORTUGUESA SADORENT



Fundada há quase 30 anos, a Sadorent é uma das mais dinâmicas e sólidas
empresas de aluguer de curta e média duração em Portugal.
O FCA Bank e a Leasys Rent reforçam a sua presença na Europa, especialmente
no setor do aluguer de curta e média duração.

Lisboa, 21 de dezembro de 2021
O FCA Bank, uma joint-venture a 50/50 entre a Stellantis e o Crédit Agricole, amplia a
sua implantação em Portugal através da aquisição da Sadorent, empresa que atua
no setor do aluguer de curta e média duração. O acordo prevê a venda de 100%
das ações da empresa portuguesa à Leasys Rent, marca especializada no aluguer de
curta e média duração.
Nos seus quase trinta anos de atividade, a Sadorent tornou-se uma das empresas de
aluguer de automóveis mais dinâmicas e sólidas em Portugal, registando um aumento
constante de receitas e uma frota superior a mil veículos, muitos dos quais híbridos e
elétricos. A sua forte presença no país e a qualidade e inovação dos seus produtos
valeram-lhe a qualificação como PME Excelência, distinção atribuída pelo Turismo de
Portugal e pela agência governamental IAPMEI.1
"Este acordo solidifica ainda mais o nosso papel de líder de mobilidade em Portugal e
na Europa", afirmou Giacomo Carelli, CEO do FCA Bank. "Num país que é um grande
destino turístico, com um ritmo constante de crescimento, a aquisição de uma empresa
especializada no lazer como a Sadorent é ainda mais notável. O FCA Bank e a Leasys
Rent irão beneficiar da experiência desenvolvida localmente pela empresa, cujas
operações serão integradas na sua própria frota amiga do ambiente e nos serviços
digitais, que nos tornaram num dos principais ‘players’ na Europa".
"A aquisição pela Leasys Rent, entidade subsidiária do FCA Bank, representa uma
oportunidade maravilhosa para a Sadorent. Dará novos meios às nossas equipas para
continuarmos o desenvolvimento e crescimento da empresa, em termos de inovação,
serviços de mobilidade e presença no mercado", comentou Nuno Cerqueira, CEO da
Sadorent.
1

IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação do Ministério da Economia de Portugal.

Desde que a FCA Capital Portugal foi fundada em 1987, o FCA Bank, liderado
localmente por Antonio Elia, tem conseguido posicionar-se neste mercado, gerindo
todas as principais atividades financeiras de apoio às vendas de marcas automóveis
de prestígio. Com a aquisição da Sadorent, o Banco reforça a sua presença em
Portugal, consolidando a sua oferta de soluções de aluguer de curta e média
duração através da Leasys Rent, tais como a subscrição de automóveis CarCloud, já
implementada em França e Espanha.

FCA Bank
O FCA Bank S.p.A. é um banco que se dedica, principalmente, ao financiamento automóvel, com o objetivo de
satisfazer todos os requisitos de mobilidade, incluindo o feito através dos serviços de aluguer da sua subsidiária
Leasys S.p.A. Trata-se de uma joint-venture igualmente detida entre a companhia automóvel de âmbito global
Stellantis e a Crédit Agricole, líder do crédito ao consumo. O FCA Bank S.p.A. fornece produtos de financiamento
para impulsionar as vendas de marcas de automóveis de prestígio em Itália e na Europa. Os programas de
financiamento de empréstimos, aluguer, arrendamento e mobilidade fornecidos pelo FCA Bank S.p.A. são
especificamente concebidos para redes de concessionários, clientes privados e frotas corporativas. O FCA Bank
S.p.A. está operacional em 17 países europeus e em Marrocos, diretamente ou através de sucursais. Em 31 de
dezembro de 2020, o FCA Bank tinha uma carteira total de empréstimos e de leasing de cerca de 26,2 mil milhões de
euros.
Para mais informações:
www.fcabankgroup.com
www.fcabank.it
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