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IAA extinde rețeaua Alianței globale a piețelor în Moldova  
Noul parteneriat crește expunerea stocurilor la piața din Europa de Est 

 
WESTCHESTER, IL –  24 martie 2021 - IAA, Inc (NYSE: IAA), o piață digitală globală de top ce 

conectează cumpărătorii și vânzătorii de mijloace de transport, anunță o alianță strategică de 

piață în Moldova, Europa de Est împreună cu CAROMOTO, un exportator cu experiență care 

furnizează mijloace de transport și echipament greu din America de Nord în Europa, Asia și 

Orientul Mijlociu. În calitate de partener oficial al IAA în Moldova, CAROMOTO va opera Centrul 

de Licitație local al IAA în capitala Chișinău. 

 
În cadrul acestei noi alianțe, CAROMOTO va acționa ca un punct de contact local, ajutând 

cumpărătorii moldoveni să-și procure mai eficient mijloace de transport de la IAA din Statele 

Unite. CAROMOTO va oferi servicii de suport inclusiv asistență la licitație, achitare, 

transportare și expediere. 

 
Complementând alianțele de piață ale IAA din Ucraina, Polonia, Belarus și Caucaz, acest nou 

parteneriat din Moldova oferă un acces mai mare cumpărătorilor de pe piața în creștere din 

Europa de Est în același timp, aducând mai multă concurență pe piață și prețuri de vânzare mai 

bune pentru vânzătorii mijloacele de transport. 

 
„Prin partenerii noștri de alianță pe piață, IAA continuă să dezvolte o piață globală ce 

permite ca toate mijloacele noastre de transport să fie cumpărate oriunde în lume, atunci 

când sunt cel mai necesare”, a spus John Kett, CEO și Președintele IAA. „Noul parteneriat 

în Moldova va servi necesităților de extindere a pieței în Europa de Est, deoarece tot mai 

mulți cumpărători se interesează de mijloace de transport de mâna a doua din America”. 

 
„Suntem încântați să devenim partenerul oficial al IAA și să acționăm ca o resursă locală, pe 

teren pentru clienții noștri din Moldova,” a spus Denis Afrakov, proprietarul CAROMOTO. 

„Alianța noastră cu IAA ne va ajuta în cele din urmă să oferim soluții pentru a satisface 

necesitățile unice de mobilitate și transport ale țării”. 



Despre IAA 

IAA, Inc. (NYSE: IAA) este o piață digitală globală de top care conectează cumpărătorii și 

vânzătorii de mijloace de transport. Utilizând tehnologii moderne și punând accent pe inovații, 

platforma unică a IAA facilitează comercializarea mijloacelor de transport cu pierderi totale, 

avariate și cu valoare redusă. Cu sediul principal în apropierea orașului Chicago în Westchester, 

Illinois, IAA are aproximativ 4000 de angajați și mai mult de 200 de centre în SUA, Canada și 

Marea Britanie. IAA prestează servicii pentru o bază globală de cumpărători - amplasată în 

peste 170 de țări - cu un spectru deplin de vânzători, inclusiv asiguratori, dealeri, companii de 

închiriere auto și de mașini, precum și organizații de caritate. Cumpărătorii au acces la multiple 

canale digitale de licitații și procurare, comercializarea inovativă a vehiculelor și servicii 

eficiente de evaluare, îmbunătățind experiența generală de cumpărare. IAA oferă vânzătorilor 

un set comprehensiv de servicii ce au scopul să ridice la maxim valoarea vehiculului, reducând 

costurile administrative, scurtând durata ciclului de vânzare și oferind cele mai mari profituri 

economice. Pentru mai multe informații, vizitați IAAI.com, și urmăriți IAA pe Facebook, Twitter, 

Instagram, YouTube și LinkedIn. 

 

Declarații anticipative 

Anumite declarații în acest comunicat includ „declarații anticipative” în sensul Legii privind 

Reforma litigiilor cu valori mobiliare private din 1995. În particular, declarațiile făcute care nu 

sunt fapte istorice pot fi considerate declarații anticipative și pot fi identificate prin cuvinte cum 

ar fi ”ar trebui", "poate", "va", "anticipează", "așteaptă", "intenționează", "planifică", "crede", 

"caută", "estimează" și expresii similare. În acest comunicat, astfel de declarații anticipative 

includ declarații cu privire la perioada de timp scontată și beneficiile asociate în ceea ce 

privește parteneriatul de alianță de piață cu CAROMOTO cu privire la afacerea și planurile 

noastre privind strategiile de creștere și planul de extindere a marjei, precum și clienții și 

compania, în general. Astfel de declarații se bazează pe așteptările curente ale management-

ului, și nu sunt garanții ale performanței viitoare și sunt supuse riscurilor și incertitudinilor ce ar 

putea cauza rezultate reale ce diferă material de cele proiectate, exprimate sau subînțelese în 

aceste declarații anticipative. Aceste riscuri și incertitudini includ, dar nu se limitează la: 

incertitudini în ceea ce privește durata și gravitatea pandemiei COVID-19 și măsurile luate 

pentru a reduce răspândirea acesteia, asupra companiei noastre și a economiei în general; 

pierderea unuia sau mai multor clienți importanți - vânzători de mijloace de transport sau o 

reducere în volum semnificativ de la acești vânzători; capacitatea noastră de a satisface sau 

depăși cererea și așteptările clienților; concurența actuală semnificativă și introducerea de noi 

concurenți sau alți noi-veniți perturbatori în industria noastră; riscul că centrele noastre nu 

dispun de capacitatea de a accepta vehicule suplimentare și capacitatea noastră de a obține 

terenuri sau reînnoi/încheia noi contracte de leasing, la tarife comerciale rezonabile; 

capacitatea noastră de a menține în mod eficient sau de a actualiza informațiile și sistemele 

tehnologice; capacitatea noastră de a pune în aplicare și menține măsuri de protecție împotriva 

atacurilor cibernetice și de a ne conforma cu normele de confidențialitate și cerințele față de 

securitatea datelor; capacitatea noastră de a implementa cu succes strategiile noastre de 

afaceri sau de a realiza economii și de a spori veniturile, inclusiv din planul nostru de extindere 

http://www.iaai.com/
https://www.facebook.com/IAABuyer/
https://twitter.com/IAA_Auctions
https://www.instagram.com/iaa_auctions/
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https://www.linkedin.com/company/insurance-auto-auctions


a marjei; activități de dezvoltare a afacerii, inclusiv achiziții și integrarea afacerilor achiziționate; 

extinderea noastră pe piețele din afara SUA , precum și riscurile operaționale, competitive și de 

reglementare cu care se confruntă activitățile din afara SUA; dependența noastră de 

transportatori și operațiunile cu flota de camioane; schimbările în prețurile mașinilor de mâna a 

doua și volumul de vehicule avariate și cu pierderi totale pe care le cumpărăm; condițiile 

economice, inclusiv prețul la combustibil, prețul mărfurilor, ratele de schimb valutar și 

fluctuațiile ratei dobânzii; tendințe de vânzare a vehiculelor noi și de mâna a doua, precum și 

stimulente; și alte riscuri și incertitudini identificate în dosarele noastre la Comisia de Valori 

Mobiliare și Burse ("SEC"), inclusiv în "Factori de Risc" în Formularul 10-K pentru anul încheiat la 

27 decembrie 2020 depuse la SEC pe 22 februarie 2021. Informații adiționale privind riscurile și 

incertitudinile vor fi incluse de asemenea, în rapoartele anuale și trimestriale ulterioare pe care 

le depunem la SEC. Declarațiile anticipative incluse în acest comunicat sunt făcute la data 

prezentă și nu ne asumăm nici o obligație pentru actualizarea publică sau revizuirea oricărei 

declarații anticipative pentru a reflecta informațiile sau evenimentele noi, cu excepția celor 

prevăzute de lege. 

 
Contactele IAA  

Pentru întrebări din partea presei: Pentru întrebări din 
partea analiștilor: 

Jeanene O’Brien | IAA, Inc. 
SVP GLobal, Marketing și comunicații (708) 
492-7328 
jobrien@iaai.com 

Arif Ahmed | IAA, Inc. 
VP, Trezorăria 
(708) 492-7257 
arif.ahmed@iaai.com 

 

Caitlin Churchill | ICR 
(203) 682-8200 
investors@iaai.com 
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