SAJTÓKÖZLEMÉNY
Közzétette az AutoWallis az új részvények technikai jellegű bevezetéséhez kapcsolódó
tájékoztatót
Budapest, 2019. január 25. – Az AutoWallis Nyrt. – korábbi nevén Altera – Igazgatóságának
tavaly április 26-i döntése alapján a társaság alaptőkéjének 3.038.923.500 forintos, azaz
344.344.000 forintról 3.383.267.500 forintra történő megemeléséről döntött. A tranzakció
keretében az AutoWallis tulajdonába került a Wallis Csoport négy gépjárműkereskedelemmel foglalkozó és autós szolgáltatásokat nyújtó vállalata. A tőkeemelésből
származó új részvények Budapesti Értéktőzsdére történő bevezetése technikai jellegű, de
tekintettel arra, hogy kibocsátási értékük meghaladja az 5 millió euró összeget – függetlenül
attól, hogy nyilvános tőkebevonásra, illetve a törzsrészvények nyilvános értékesítésre való
felajánlására nem került sor – a jogszabály alapján az AutoWallisnak tájékoztatót kellett
készítenie, melyet a jóváhagyást követően a társaság közzétett. A tájékoztatóból kiderül,
hogy az AutoWallisba apportált négy vállalat IFRS szerinti konszolidált 2017-es árbevétele
64,4 milliárd, működési eredménye 1,9 milliárd, teljes átfogó eredménye pedig 1,95 milliárd
forint volt. A közzétett számok alapján az AutoWallis Nyrt. 2017-es EBITDA-ja 2,5 milliárd
forint.
A társaság az új részvények február 7-i bevezetéséhez kapcsolódóan mutatja be részletesen
a csoport felépítését, működését és terveit.
Az AutoWallis Nyrt.
A Budapesti Értéktőzsde Standard kategóriájában jegyzett AutoWallis Nyrt. – korábbi nevén Altera – 2012-es alapítása óta
vagyonkezeléssel foglalkozik. Az AutoWallis célja, hogy autóipari befektetésekre fókuszáló befektetési portfóliójának folyamatos
szélesítésével klasszikus, konzervatív üzletpolitikát képviselő vagyonkezelőként működjön. Az AutoWallis Csoport négy tagvállalata
Magyarországon, valamint a közép és délkelet-európai régióban gépjármű- és alkatrész kis- és nagykereskedelemmel, szerviz
szolgáltatásokkal, rövid- és hosszú távú gépjármű-kölcsönzéssel foglalkozik. A Csoport tagjai közé tartozik a Wallis Automotive Europe,
a Wallis Motor Pest, a Wallis Motor Duna és a Wallis Autókölcsönző, melyek együttes, nem konszolidált magyar számviteli törvény
szerinti árbevétele 2017-ben meghaladta a 66 milliárd forintot. A Csoport által képviselt márkák közé tartoznak a BMW személyautók és
motorkerékpárok, a MINI, az Isuzu, a Jaguar, a Land Rover, a Maserati, a Ssangyong, és a Sixt rent-a-car, melyek közül a BMW a
prémium autópiacon, míg a Sixt az autókölcsönző piacon foglal el domináns pozíciót.
www.autowallis.hu
Az AutoWallis Csoport tagjai
Wallis Automotive Europe
A Csoport legnagyobb árbevételű tagja a Wallis Automotive Europe (WAE) már több, mint 20 éves független gépjármű
nagykereskedelmi múlttal rendelkezik. Jelenleg az Isuzu márkát Magyarországon képviseli, mely a japán autógyártók közül a legrégebbi
múltra tekint vissza, és egy évszázad alatt a világ egyik legnagyobb haszongépjármű-gyártójává lépett elő. Emellett 2012-ben
Magyarországon és Romániában újra bevezette a dél-koreai Ssangyong márkát, melyet 2018-tól Csehországban és Szlovákiában is
forgalmaz. A két ázsiai „4x4 specialista” gyártó termékein kívül a WAE exkluzív disztribútora a Jaguar és Land Rover járműveknek és
alkatrészeknek 7 országban (Albánia, Bosznia-Hercegovina, Horvátország, Szerbia, Szlovénia, Macedónia, Montenegró).
Wallis Motor Pest és a Wallis Motor Duna
A Wallis Motor Pest és Duna Magyarország legnagyobb és legrégebben működő BMW autó, motor és MINI kereskedései, amelyek a
Wallis Motor vezérképviseletből váltak önálló cégekké 2001-ben. A BMW gyár márkái mellett az elmúlt években egy új, exkluzív
bemutatóteremben az olasz luxusmárka, a Maserati is a portfólió részévé vált.
Wallis Autókölcsönző
A Wallis Autókölcsönző a Sixt Rent-a-car nemzetközi hálózatának magyarországi tagjaként kínálja magas minőségű autóbérlési
szolgáltatásait. A cég kezdetben elsősorban a Magyarországra beutazó üzletemberek bérautó igényeit szolgálta ki, de mára
forgalmának közel felét a turizmus biztosítja.
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