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FlixBus in proces van overname Eurolines en isilines busservices van 
Transdev Group 

++ Transdev Group verkoopt Eurolines en Isilines langeafstandsbusactiviteiten aan FlixBus: een 
strategisch zet voor beiden  
++ Ondernemingsraad wordt nog geraadpleegd voordat het project de laatste fase in gaat 
++ Doel FlixBus: reizigers in Europa nóg betere en gemakkelijkere reisopties aan te kunnen bieden 
 
Parijs/Munchen, 04/03/2019 – Internationale mobiliteitsaanbieders FlixBus and Transdev Group 

beginnen exclusieve onderhandelingen over de verkoop van de Eurolines langeafstandsbus-

services. Beide partijen zullen hun werknemers over de voorgenomen acquisitie raadplegen.  

 

Momenteel heeft Eurolines operationele bedrijven in Frankrijk, Nederland, België, Tsjechië en 

Spanje met een busnetwerk dat zich uitspreidt over 25 landen. Binnen Frankrijk opereert Eurolines 

ook onder het Isilines-merk.  

 

FlixBus’ Europese bereik uitbreiden 

Jesper Vis, directeur FlixBus Benelux: “Deze aankoop zou onze positie als marktleider in Frankrijk 

versterken en zou, door de integratie van de netwerken van Eurolines en Isilines, ons Europees 

bereik nog verder vergroten. Door deze integratie zou FlixBus een nog vollediger en diverser aanbod 

hebben om nog meer passagiers te kunnen bedienen. We streven ernaar om de eerste keuze te 

zijn voor reizigers overal in Europa.” 

 

Thierry Mallet, CEO van Transdev Group: “Het besluit over exclusieve onderhandelingen over de 

potentiele desinvestering van Eurolines sluit aan bij Transdevs strategische planning. Dit zou het 

voor ons mogelijk maken om onze middelen te richten op de kern van ons bedrijf, openbaar vervoer 

en B2B-transportservices door de combinatie van kwaliteit voor de beste prijs, technologische en 

digitale innovatie, met de specifieke bedoeling om de ervaring van de klant te verbeteren.” 

 



  
    

 

De netwerken integreren om het bedrijf voor te bereiden voor de komende jaren 

Sinds de marktintrede in Duitsland in 2013 en in Frankrijk 2 jaar later heeft FlixBus laten zien dat het 

mogelijk is om significant betere kwaliteit te bieden en tegelijkertijd winstgevend te zijn in deze hoog-

competitieve markt. Alleen al in het afgelopen jaar zijn het aantal dagelijkse FlixBus-verbindingen en 

passagiers met meer dan 40% gegroeid, in Frankrijk en wereldwijd.  

 

Gedurende de laatste zes jaar heeft FlixBus de manier hoe mensen reizen in Europa veranderd. 

Honderd procent digitale boeking en tracking van de bus via GPS evenals meer beenruimte en WI-

Fi aan boord, reizen met langeafstandsbussen was nooit eerder een aantrekkelijker alternatief voor 

reizen met auto, trein of vliegtuig.  

 

Vis: “We hebben heel veel respect voor wat Transdev heeft opgebouwd in de afgelopen 20 jaar met 

Eurolines. Door de innovatieve manier van denken die FlixBus heeft geïntroduceerd, zijn wij klaar 

voor de volgende 20 jaar. Door het combineren van onze services, zouden we in staat zijn voor om 

mensen in Europa nóg betere en gemakkelijkere reisopties aan te kunnen bieden.” 

 

Van startup naar globale leider en marktleider in Frankrijk 

In 2018 heeft FlixBus 45 miljoen mensen in Europa en de VS vervoerd. Als combinatie van tech-

startup, e-commerceplatform en transportbedrijf heeft FlixBus een netwerk opgezet dat zich uitspreid 

over 29 landen. Dit jaar plant FlixBus om zijn service naar Rusland te brengen en in de VS uit te 

breiden.  

 

Vis: “Ook al hebben we grote plannen voor uitbreidingen naar nieuwe markten, we zullen in onze 

huidige kernmarkten blijven groeien. De aankoop van Eurolines zou ons Europees netwerk sterken 

en onze organische groei in Europese kernmarkten aanjagen.”  

 

 

 

 

 



  
    

 

About FlixBus 

FlixMobility is a young mobility provider and offers a new alternative for comfortable, inexpensive 
and environmentally friendly travel under the FlixBus and FlixTrain brands. Thanks to a unique 
business model and innovative technology, the startup established Europe's largest long-distance 
bus network within a very short time and integrated the first green long-distance trains in 2018. Since 
its launch in 2013, FlixMobility has changed the way millions of people travel around Europe and 
created thousands of new jobs in the industry. 
 
From locations in Europe the FlixMobility team takes over technology development, network 
planning, operational control, marketing & sales and takes care of quality management and the 
continuous further development of the product. Bus partners from the regional medium-sized 
companies are responsible for daily scheduled operations and the green FlixBus fleet. In cooperation 
with private train operators, the mobility provider has also been on the railways with FlixTrain since 
2018. Innovation, entrepreneurial spirit and a strong international brand meet the experience and 
quality of tradition. The unique combination of technology start-up, e-commerce platform and classic 
transport company was able to assert itself against large international groups and has permanently 
changed the European mobility landscape. More company news and pictures can be found in the 
newsroom. 
 

About Transdev: 
As an operator and global integrator of mobility, Transdev – The mobility company – gives people 
the freedom to move whenever and however they choose. We are proud to provide 11 million 
passenger trips everyday thanks to efficient, easy to use and environmentally-friendly 
transportation services that connect people and communities. Our approach is rooted in long-term 
partnerships with businesses and public authorities, and in the relentless pursuit of the safest and 
most innovative mobility solutions. We are a team of people serving people, and mobility is what 
we do. In 2017, with 82,000 employees in 20 countries, the Group achieved total revenues of 6.6 
billion euros. 
For more information: www.transdev.com  

 
FlixBus Media contact: 
Rosa Donat – rosa.donat@flixbus.com / Tel. : +49 (0)89 235 135 132 – +49 (0)151 18880077 
 
Transdev Media contact: 
Olivier Le Friec – olivier.le-friec@transdev.com / Tel. : +33 1 74 34 22 94 – +33 6 10 60 58 45 
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