Η Edenred διευρυνει τις λυσεις φορητοτητας & διαχειρισης στολου στην Ευρωπη

Η Edenred, παγκόσμιος ηγέτης στις λύσεις πληρωμών για τον επιχειρηματικό κόσμο,
υπέγραψε συμφωνία για την εξαγορά της EBV Finance,

μιας Λιθουανικής εταιρείας που ειδικεύεται στις επιστροφές φόρων σε Ευρωπαϊκές
εταιρείες μεταφορών. Με αυτή την κίνηση, ο Όμιλος της Edenred, ενισχύει σημαντικά τη
θέση του στην αγορά και διευρύνει τη γκάμα των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας στις
εταιρείες διεθνών μεταφορών της Ευρώπης.

Στο πλαίσιο της διεύρυνσης των λύσεων Φορητότητας & Διαχείρισης Στόλου στην Ευρώπη,
η Edenred υπέγραψε συμφωνία εξαγοράς της EBV Finance που ειδικεύεται στην επιστροφή
φόρων σε Ευρωπαϊκές εταιρείες μεταφορών. Ο Όμιλος πρόκειται να μεταφέρει στην EBV
Finance τα περιουσιακά στοιχεία της Δανέζικης θυγατρικής Nikosax, η οποία
δραστηριοποιείται στο ίδιο αντικείμενο με την EBV Finance. Με την ολοκλήρωση της
διαδικασίας, η Edenred θα κατέχει το 60% της νέας οντότητας[1].

Από το 2015, η EBV Finance παρέχει στις Ευρωπαϊκές εταιρείες μεταφορών υπηρεσίες
επιστροφής ΦΠΑ και άλλων ειδικών φόρων που αφορούν σε συγκριμένες δαπάνες, όπως
καύσιμα και διόδια, για την απλούστευση της διαχείρισης και τη βελτίωση της κερδοφορίας
των εταιρειών. Χάρη σε αυτές τις υπηρεσίες, οι 1.500 πελάτες της EBV Finance, που
βρίσκονται κυρίως στην Ανατολική και τη Βόρεια Ευρώπη, είναι σε θέση να ζητήσουν
επιστροφή φόρων σε 31 Ευρωπαϊκές χώρες. Η EBV Finance κατέγραψε κερδοφόρα,
διψήφια ανάπτυξη για αρκετά χρόνια. Μαζί, η EBV Finance και η Nikosax αναμένεται να
αποφέρουν έσοδα της τάξεως των 13 εκατομμυρίων ευρώ το 2019.

Η Ευρωπαϊκή αγορά επιστροφών φόρου στις μεταφορικές εταιρείες αντιπροσωπεύει όγκο
εργασιών κοντά στα 4 δις. ευρώ[2], με τους κορυφαίους στην κατηγορία όπως η EBV
Finance και η Nikosax, να διαχειρίζονται περισσότερο από τον μισό. Η αγορά αναμένεται να
συνεχίσει να αναπτύσσεται σταθερά μέσα στα επόμενα χρόνια, κυρίως λόγω της τάσης της
εξωτερικής ανάθεσης περισσότερων από αυτές τις δραστηριότητες. Η Edenred
δραστηριοποιείται στην αγορά από το 2015 μέσω της UTA και της θυγατρικής της, Nikosax.
Με την ενσωμάτωση της EBV Finance, ο Όμιλος ενισχύει σημαντικά τη θέση του.
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Η συγκεκριμένη συμφωνία θα δώσει τη δυνατότητα στην Edenred να αξιοποιήσει όχι μόνο
τις επιδράσεις κλίμακας και τις λειτουργικές συνέργειες, αλλά και την εμπειρία και τη θέση
της EBV Finance σε μια δυναμική αγορά. Από την άλλη μεριά, η EBV Finance θα έχει στη
διάθεσή της την αναγνωρισιμότητα και το ευρύτατο δίκτυο πελατών της Edenred σε
ολόκληρη την Ευρώπη.

Η συμφωνία υπόκειται σε έλεγχο από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές ανταγωνισμού και
πρόκειται να αυξήσει το καθαρό κέρδος μέσω των μετοχών του Ομίλου από την πρώτη
κιόλας χρονιά, μπαίνοντας σε ισχύ στις αρχές του 2020.

«Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που καλωσορίζουμε την EBV Finance στον Όμιλο της
Edenred. Με την ενσωμάτωση της EBV Finance θα είμαστε σε θέση να προσφέρουμε στους
πελάτες μας που δραστηριοποιούνται στις μεταφορές, έναν απλό, αποδοτικό τρόπο για να
λαμβάνουν επιστροφή από μια σειρά φόρων που πληρώνουν στην Ευρώπη. Αυτή η
συμφωνία ταυτίζεται απόλυτα με τη στρατηγική του Ομίλου για την ενδυνάμωση των
προσφερόμενων λύσεων στην κατηγορία Φορητότητας & Διαχείρισης Στόλου» δήλωσε ο
Antoine Dumurgier, Chief Operating Officer, Λύσεις Φορητότητας & Διαχείρισης Στόλου της
Edenred.

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι για την ένωση των δυνάμεων μας με την Edenred, έναν
ταχύτατα αναπτυσσόμενο, διεθνή Όμιλο, ηγέτη στις λύσεις Φορητότητας & Διαχείρισης
Στόλου. Συνδυάζοντας την τεχνογνωσία των ομάδων μας με την εξαιρετική εμβέλεια της
Edenred θα μπορέσουμε να επιταχύνουμε την ανάπτυξη της αγοράς επιστροφής φόρων για
τις εταιρείες μεταφορών της Ευρώπης» είπε ο Marius Svidinskas, Managing Director της
EBV.

[1] Μετά τη συμφωνία, η Edenred θα κατέχει το 60% της EBV Finance ενώ το EBV Group θα
διατηρήσει το 40%. Η νέα οντότητα θα ενταχθεί πλήρως στις οικονομικές καταστάσεις της
Edenred με την ολοκλήρωση της συναλλαγής.
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