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A Wallis Csoport jelentős növekedést vár új tőzsdei cégétől, az AutoWallis-tól
A Wallis további jelentős növekedést vár a csoport autós cégeitől, miután azok tőzsdére
léptek az AutoWallis Nyrt-n keresztül. Veres Tibor, a Wallis elnöke elmondta: a tőzsdei
megjelenés egyik fő célja, hogy a négytagú vállalatcsoport az elmúlt közel három
évtizedben elért pozícióját Magyarországon és a közép-kelet európai régióban egyaránt
erősítse, piaci részesedését növelje. Cél az is, hogy az AutoWallis maximálisan kihasználja
a nyilvános tőkepiac nyújtotta, a további dinamikus növekedés megvalósításához
szükséges finanszírozási és tőkebevonási lehetőségeket.
Veres Tibor, a Wallis elnöke az AutoWallis hátterével
kapcsolatban kiemelte: a Csoport 26 éves autós
üzletágának tőzsdei megjelenésével a legjelentősebb
magyar tulajdonban álló, 2017-ben közel 70 milliárd forint
árbevételű cégcsoport debütál a Budapesti Értéktőzsdén.
Ez nemcsak a Wallis, hanem a magyar tőkepiac
szempontjából is jelentős lépés, hiszen rámutat arra, hogy a
magyar vállalatok számára a növekedéshez szükséges
források hatékonyan érhetőek el a tőzsdén keresztül. Az
AutoWallis tőzsdei megjelenése az első olyan tranzakció,
mellyel a magyar gazdaság egyik húzóágazata, az autóipar megjelenik a hazai parketten.
Veres Tibor rámutatott, hogy a Wallis elkötelezett a Budapesti Értéktőzsde fejlesztése mellett,
hiszen már eddig is több jelentős vállalatuk használta ki a nyilvános működés biztosította
finanszírozási lehetőségeket. A befektetési csoport többségi tulajdonában lévő energetikai
szolgáltató és kereskedő Alteo Nyrt. részvényei 2010 óta vannak jelen a magyar tőzsdén. A
Csoporthoz tartozó Wing Zrt. pedig a hazai ingatlanpiac vezető ingatlanfejlesztő és befektető
cégeként az egyik legnagyobb kötvénykibocsátó a BÉT-en.
Veres Tibor az AutoWallis tőzsdei jelenlétével kapcsolatban kiemelte, hogy annak egyik fő célja a
nyilvános tőkepiac nyújtotta finanszírozási és tőkebevonási lehetőségek maximális kihasználása a
további dinamikus növekedési célok megvalósítása érdekében, valamint az átláthatóság.
Hozzátette: azt szeretnék, hogy jelentős mértékű, de kisebbségi közkézhányad alakuljon ki a
vállalat részvényeinek piacán, valamint a növekedéssel az AutoWallis értéket teremtsen összes
tulajdonosának. Veres Tibor hozzátette, hogy tervei szerint az érdekeltségében lévő osztalék- és
szavazatelsőbbségi részvények törzsrészvénnyé alakítását fogja javasolni a társaság egy későbbi
közgyűlésén.
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