Helsinki, 24.2.2016

PRESS RELEASE

Arvalilla vahva kasvun vuosi 2015
Arvalin vuosi 2015 ylitti odotukset, kun yhtiön leasingautokanta kasvoi 8,3 prosenttia 785 000 ajoneuvoon.
Suomessa kasvua oli jopa 116 prosenttia ja tavoitteet vuodelle 2016 ovat korkealla.

Kansainvälisesti Arval kasvoi erityisesti Iso-Britanniassa (19 %), Keski-Euroopassa (Tsekki, Unkari, Romania ja
Slovakia), Turkissa, Sveitsissä ja Luxemburgissa. Tuloksen takana on pienten ja keskisuurten yritysten
ratkaisumyynnin kasvu 14 prosentilla (osuus nyt 17 %) sekä menestys pankin ristiinmyynnissä ja BRICT-maissa.

Yksi vuoden merkittävimmistä tapahtumista oli GE Capital Fleet Servicen Euroopan-toimintojen osto, jonka myötä
Arvalin autokanta kasvoi yli 160 000 ajoneuvolla 949 00 ajoneuvoon ja yrityksen asema vahvistui 11 maassa.
Saksassa Arval on nyt markkinajohtaja täyden palvelun leasingpalveluissa ja Ruotsi tuli mukaan uutena Arvalmaana. Lisäksi Arval saattoi päätökseen Jiutong-yhteisyrityksen Kiinassa.

Arvalin kasvu on jatkunut alkuvuodesta 2016, sillä helmikuussa yritys on allekirjoittanut sopimuksen
eteläamerikkalaisen Relsan kanssa. Yhteisyritys kattaa Chilen ja Perun, ja Brasilian toiminnot siirtyvät
kokonaisuudessaan Arvalille. Alueella on nyt 30 000 Arval-ajoneuvoa.

Lisäksi Arvalin kumppani Element Financial on ottanut haltuunsa GE Capital Fleet Servicen toiminnot
Yhdysvalloissa, Meksikossa, Australiassa ja Uudessa-Seelannissa. Viidellä mantereella toimiva Elementin ja
Arvalin allianssi on alan maailmanlaajuinen johtaja, jolla on 3 miljoonaa ajoneuvoa.

Lukuisten yritysostojen seurauksena Arvalin tuleva vuosi pitää sisällään toimintojen yhdistämisiä. Vuonna 2016
Arval keskittyy kasvamaan erityisesti tuotteidensa ja yhteistyökumppaneidensa avulla sekä Aasian ja EteläAmerikan toimintojen yhtenäistämisellä.
“Markkinajohtajana oleminen on haaste. Laatumme on oltava esimerkillisen korkea ja meidän on jatkettava
innovointia erottuaksemme kilpailijoista”, sanoo Arvalin toimitusjohtaja Philippe Bismut.

Arvalin vahva vuosi siivittää vuoden 2016 kasvua Suomessa

Vuonna 2012 Suomessa aloittanut Arval Oy jatkoi markkinaosuutensa kasvattamista. Arval Suomen autokannan
kasvu oli viime vuonna 116 prosenttia ja lähes tuhat uutta autoa. Vuoden 2016 tavoite Suomessa on 3 000 auton
rajapyykin ylittäminen.
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Perinteisten leasingpalveluiden rinnalle Arval Suomi lanseerasi joulukuussa yhteiskäyttöauto Arval Car Sharing,
jonka avulla työntekijät voivat käyttää yhteistä leasing-autoa.
”Olemme saamassa vahvaa jalansijaa Suomen leasingmarkkinoilla tuomalla uusia leasingpalveluita ja
toimintamalleja. Räätälöimme Suomeen globaalissa leasingyrityksessä kehitetyt toimintamallit ja nyt asiakkaat ovat
huomanneet niiden avulla saavutettavat kustannussäästöt autokannan hallinnoinnissa”, avaa Arval Suomen
kaupallinen johtaja Carl Nykopp kasvun syitä.
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Arval
Arval on täyden palvelun autoleasingyritys, joka hallinnoi kaikenkokoisia yritysautokantoja. Vuonna 1989 perustettu
Arval on kansainvälisen BNP Paribas -pankin tytäryhtiö. Arval huolehtii asiakasyritystensä autokannan hallinnasta
räätälöityjen ratkaisujen avulla. Asiakasyritys voi optimoida työntekijöidensä liikkuvuuden ja ulkoistaa kaikki
ajoneuvokaluston hallintaan liittyvät riskit. Arvalin asiantuntijaneuvontaa ja laadukasta palvelua tarjoavat yrityksen
yli 5 500 työntekijää 28 eri maassa. Arvalin leasingautokalustoon kuuluu jopa 949 000 ajoneuvoa ympäri maailman
(joulukuu 2015). Arval on perustajajäsen alan vanhimmassa ja johtavassa Element-Arval Alliancessa. Allianssilla
on kolme miljoonaa ajoneuvoa lähes 50 maassa.
arval.fi
BNP Paribas
BNP Paribas toimii 75 maassa ja sillä on yli 185 000 työntekijää, joista 145 000 Euroopassa. BNP Paribas
menestyy hyvin kahdella ydinalueellaan: yleispankkitoiminnassa ja -palveluissa (sisältäen kotimarkkina-alueet ja
kansainväliset rahoituspalvelut) sekä yritys- ja sijoituspankkitoiminnassa. Euroopassa sillä on neljä kotimarkkinaaluetta (Belgia, Ranska, Italia ja Luxemburg). BNP Paribas Personal Finance on johtava kuluttajalainojen myöntäjä.
BNP Paribas on laajentamassa integroitua yleispankkitoimintaansa Välimeren alueella, Turkissa ja Itä-Euroopassa,
ja sillä on laaja verkosto Yhdysvaltojen länsiosassa. Myös yritys- ja investointipankkina sekä kansainvälisissä
rahoituspalveluissa BNP Paribas on Euroopan johtavien pankkien joukossa, ja sillä on vahva edustus Amerikoissa
sekä vakaata ja nopeasti kasvavaa toimintaa Aasian ja Tyynenmeren alueella.
bnpparibas.com
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