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Extinderea rețelei globale de autocare pe 
distanțe lungi: FlixMobility achiziționează 

Greyhound din SUA  
 

++ Operatorul răspunde cererii tot mai mari de servicii de mobilitate colectivă 
accesibile și prietenoase cu mediul   
++ Runda de finanțare recentă deschide calea pentru ca FlixMobility să continue 
revoluția globală a mobilității verzi 

 

București (Octombrie 21, 2021) – FlixMobility ("Compania"), furnizorul global de servicii de 
mobilitate prin intermediul brandurilor FlixBus și FlixTrain, a anunțat astăzi că a achiziționat 
Greyhound Lines, Inc. ("Greyhound"), cel mai mare operator de transport cu autocarul pe distanțe 
lungi din Statele Unite, de la FirstGroup plc. Această achiziție marchează un nou pas important în 
viziunea FlixMobility de a oferi călătorii, accesibile, convenabile și prietenoase cu mediul pentru 
consumatorii din întreaga lume.    
 
Rețeaua globală FlixBus deservește peste 2.500 de destinații în 36 de țări pe lângă SUA, cu 
400.000 de conexiuni zilnice. În prezent, Greyhound conectează aproximativ 2.400 de destinații în 
America de Nord, cu aproape 16 milioane de pasageri în fiecare an. 
 
Autobuzele pe distanțe lungi reprezintă un pas esențial pentru transformarea mobilității 
sustenabile la nivel mondial datorită performanțelor lor excelente în ceea ce privește cantitatea de 
emisii de CO2. Recenta rundă de finanțare atrasă de FlixMobility este un semn clar al 
angajamentului pentru un viitor verde. Prin achiziția Greyhound, FlixMobility este tot mai aproape 
de viziunea sa de a oferi tuturor opțiuni de transport accesibile și prietenoase cu mediul 
înconjurător. 
 
André Schwämmlein, fondator și director executiv FlixMobility, a declarat: "Consumatorii din 
America de Nord caută din ce în ce mai mult soluții de mobilitate accesibile, confortabile, 
inteligente și sustenabile. O ofertă extinsă va atrage un număr tot mai mare de călători care vor 
renunța la autoturismul personal și se vor orienta către servicii de transport în comun cu autobuze 
interurbane. Împreună, FlixBus și Greyhound vor răspunde acestei cereri în creștere. Pe măsură ce 
afacerile noastre continuă să își revină după efectele pandemiei, vom replica succesul pe care l-am 
obținut deja în 37 de țări cu abordarea noastră inovatoare, centrată pe client." 
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Jochen Engert, fondator și director executiv al FlixMobility, a precizat: "Extinderea continuă a 
rețelei noastre prin parteneriate și achiziții a fost întotdeauna o parte integrantă a strategiei 
noastre de creștere pentru a ne consolida prezența globală. Achiziția Greyhound este un pas 
important și consolidează poziția FlixBus în SUA. Echipele FlixBus și Greyhound împărtășesc o 
viziune comună, aceea de a oferi mobilitatea inteligentă, accesibilă și sustenabilă pentru toți." 
 
David Martin, Executive Chairman FirstGroup plc, a declarat: "Vânzarea Greyhound către 
FlixMobility face parte din strategia noastră de raționalizare a portofoliului, care vizează 
reorientarea FirstGroup către activitățile sale de top în domeniul transportului public din Marea 
Britanie. Punctul forte al Greyhound este reprezentat de oamenii săi și aș dori să le mulțumesc 
pentru angajamentul lor față de clienți și comunitate. Ca parte a FlixMobility, sunt convins că 
Greyhound va fi bine poziționat  pentru a continua să crească și să își dezvolte serviciile 
emblematice pentru mulți ani de acum încolo." 
 
Următorul paragraf este furnizat doar în limba engleză: 
 
FirstGroup has reached agreement with Neptune Holding Inc. (the 'Buyer'), a corporation 100% 
controlled by FlixMobility, to sell Greyhound Lines, Inc., the US Greyhound operating business 
(including its vehicle fleet, trademarks, and certain other assets and liabilities) for an enterprise 
value on a debt-free / cash-free basis of c.$46m plus unconditional deferred consideration of $32m 
with an interest rate of 5% per annum.  
For more information see www.firstgroup.com.  
 
În ultimii opt ani FlixBus a crescut constant și a creat cea mai mare rețea de autobuze interurbane 
din Europa, transportând peste 62 de milioane de persoane doar în 2019. Achiziția Greyhound 
marchează o etapă importantă în strategia de expansiune globală a FlixMobility, un element 
esențial pentru creșterea viitoare a companiei.  
 
FlixBus a intrat pe piața din Statele Unite ale Americii în 2018 cu destinații în sud-vestul țării, 
printre care Los Angeles, California, Las Vegas, Nevada, Phoenix și Arizona. De atunci, compania 
și-a extins operațiunile pentru a facilita călătoriile între alte orașe din sud-vest, sud, nord-est și 
nord-vestul Pacificului. 
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Despre FlixMobility 
 
 
 
FlixMobility este un furnizor de mobilitate care oferă noi alternative pentru călătorii convenabile, accesibile și 
prietenoase cu mediul prin intermediul brandurilor FlixBus și FlixTrain. Cu o abordare unică și o tehnologie inovatoare, 
compania a creat rapid cea mai mare rețea de autocare pe distanțe lungi din Europa și a lansat primele trenuri verzi pe 
distanțe lungi în 2018, precum și un proiect pilot pentru autobuze complet electrice în Germania, SUA și Franța. Din 2013, 
FlixMobility a schimbat modul în care sute de milioane de oameni au călătorit în întreaga Europă și a creat zeci de mii 
de noi locuri de muncă în industria mobilității. În 2018, FlixMobility a lansat FlixBus USA pentru a aduce această nouă 
alternativă de călătorie în Statele Unite.   
 
Din locațiile din Europa și din Statele Unite, echipa Flix se ocupă de dezvoltarea tehnologiei, planificarea rețelei, controlul 
operațiunilor, marketing și vânzări, managementul calității și extinderea continuă a produselor. Serviciul zilnic de 
transport și flota verde FlixBus sunt gestionate de către parteneri locali de transport, în timp ce FlixTrain funcționează 
în cooperare cu companii feroviare private. Prin aceste parteneriate, inovația, spiritul antreprenorial și un brand 
internațional puternic se combină cu experiența și parteneri cu tradiție în sector. Combinația unică de start-up tech, 
platformă e-commerce și companie clasică de transport a poziționat FlixMobility ca lider în altor competitori, 
transformând permanent peisajul european al mobilității. Pentru mai multe informații, vizitați 
https://corporate.flixbus.com/ 
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