
AUTO’S

VerliesEuropcar
toontmalaise
autoverhuurders
Eurazeo, de grootaandeelhouder
vandeFranse autoverhuurder
Europcarheeft gisterenbij depre-
sentatie vandehalfjaarcijfers be-
kendgemaakt eennettoverlies van
€390mln tehebbengeleden. Voor
een verklaringwijst het private-
-equityhuisnaarEuropcar, dat
sinds 2006deel uitmaakt vanhet
portfolio.De autoverhuurder zag
sinds 1 januari zijnmarktwaarde
met 65%krimpenals gevolg van
de coronacrisis.Dat speelt de ge-
hele autoverhuursector parten.
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A U T O ’ S

VerliesEuropcar tekentde
malaisebij autoverhuurders

RémyBaurichter
Amsterdam

EendagnadatEuropcareenhalfjaarverlies
van€286,2mlnhadbekendgemaakt,duikt
ookEurazeo,degrootaandeelhoudervande
Franseautoverhuurder, inhetrood.Hetpri-
vate-equityhuismaakte gisteren tijdensde
presentatie van de halfjaarcijfers bekend
netto een verlies van €390mln te hebben
geleden.

Voor een verklaring wijst Eurazeo naar
Europcar,datsinds2006deeluitmaaktvan
hetportfolio.Deautoverhuurderzagsinds1
januarizijnmarktwaardemet65%krimpen
als gevolg vande coronacrisis, die de vraag
naar huurauto’s wegvaagde. Dat speelt de
heleverhuursectorparten:hetAmerikaanse
Avis presenteerde dinsdag een nettokwar-
taalverlies van $481mln en sectorgenoot
Hertzvroegeindmeizelfs faillissementaan.

Eurazeowil volgenspersbureauReuters
—dat zich op anonieme bronnen baseert
—het aandelenpakket vanbijna 30% inde
autoverhuurder verkopen, en zou geïnte-
resseerde kopers nu zelfs hebben opge-
roepen voor 1 september een bod te doen.
De vraag is wie het bedrijf in zijn huidige
vormwil hebben. Het Duitse Volkswagen
zouhalverwegejulievenhebbengeflirtmet
een overname,maar houdt zich sindsdien
opde vlakte.

Europcarzagdeafgelopenzesmaanden
devraagvanuitconsumentenopallefronten

Huurauto’s van Europcar op luchthaven Heathrow FOTO:MATT LLOYD/BLOOMBERG

krimpenengaatondertussengebuktonder
eennettoschuld van €1,3mrd, zo valt te le-
zen inhet halfjaarverslag.

Hetbedrijf heeft zichdaaromvoorgeno-
men tot het einde van dit jaar €890mln te
besparen.Servicebaliesopluchthavensver-
dwijnenenduizendenauto’smoetenterug
naarde fabrikant.Metdat laatste isEurop-
car al begonnen: hetwagenpark is vergele-
kenmet juni vorig jaar 37%kleiner.Onder-
tussenstaatbijnadehelftvanderesterende
voertuigenteverstoffen:slechts51%vanalle
auto’swerdinjuniverhuurd, tegenover77%
vorig jaar.

Voor de lange termijn vestigt het bedrijf
zijn hoop nu op het project Reboot & Con-
nect.Volgens ceo Caroline Parot ‘de hoek-
steen’ vande innovatieslagwaarmeeEuro-
pcarweerophetnetvlies vandeklantmoet
komen.Hetbedrijfwilmetbehulpvaneen
nieuw platform (lees: een app) de klant de
deelauto in krijgen die Europcar via doch-
tersalenigetijdaanbiedt.DaarmeegaatEu-
ropcarzijnDuitsesectorgenootSixtachter-
na.Ookdieprobeertzichversneldopnieuw
uit te vinden.

Een analist van een grote Franse zaken-
bank,dieanoniemwilblijven,merktopdat

Europcar ondanks demalaise ‘goed gepo-
sitioneerd is’ omde draai naar deelauto’s
temaken. ‘Dit is niet eenbusiness van een
auto in een stadneerzetten enwachten tot
iemand hemmeeneemt. Je moet het lo-
gistieke apparaat hebben omhemschoon
temaken, bij te vullen, of op te laden.’ Eu-
ropcar heeft dat. ‘ToenWaymo (de Goog-
le-dochter die zich richt op zelfrijdende
auto’s, red.) in de VS begonmet een shutt-
leproject,schakeldenzeAvis invoordelogis-
tiek’, aldusdeanalist.Daarmeebenadrukt
hij dat ook innovatieve projecten niet zon-
derdekennis enervaring vaneengevestig-
de autoverhuurder kunnen.

OfEuropcarmetReboot&Connectophet
netvliesvannieuweeigenarenweet tegera-
ken,moetnogblijken.Hetplatformdathet
tot een algemeenmobiliteitsbedrijfmoet
gaanmaken,ontbreektvooralsnog.Europ-
carkanoverwegendetechnologiedaarvoor
intekopen,al isergeengarantiedatdieaan-
pakwerkt.AfgelopenvrijdagmaakteEurop-
car-dochterScootybekendzijndeelscooters
in België van de straat te halen. Vorig jaar
nogstapteEuropcaronverwachtuithetNe-
derlandse Snappcar,waarmeehet een jaar
eerder een joint venturewas gestart.

$ Verlies van€390mln voor
grootaandeelhouder Europcar

$ Eurazeo zou autoverhuurder
willen verkopen

$ Sectorgenoten hebben ook
last van coronacrisis

Europcar wil
miljoenen besparen
en wil de draai
naar deelauto’s
gaan maken
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