SAJTÓKÖZLEMÉNY
A BUX és az FTSE indexekbe is bekerülhetnek az AutoWallis részvényei márciusban
Budapest, 2019. március 5. – Bekerülhetnek az AutoWallis részvényei a BUX indexbe, miután
a társaság számítása szerint teljesültek az ehhez szükséges feltételek. Ezzel a lépéssel a
Budapesti Értéktőzsde autóipari vállalatának részvényei már három indexkosárban
szerepelhetnek azt követően, hogy az FTSE Russell beválogatta azokat két részvényindexébe
is. Az AutoWallis célja, hogy részvényei következő lépésként bekerüljenek a BÉT Prémium
kategóriájába, valamint a bécsi tőzsde által számolt meghatározó régiós indexbe, a CECE-be
is.
Bekerülhetnek az AutoWallis részvényei a BUX indexbe azt követően, hogy a társaság számításai
szerint teljesítették a bekerüléshez szükséges feltételeket. A társaság hétfőn benyújtotta az
elbíráláshoz szükséges adatokat a Budapesti Értéktőzsdének, melyről a későbbiekben születhet
döntés. Székely Gábor, a vállalat befektetési igazgatója elmondta, hogy kalkulációjuk alapján a
forgalmas napok arányára, az ügyletkötések darabszámára, az árfolyamértéken számított
forgalomra és a közkézhányad kapitalizációjára vonatkozó előírásokat teljesítették a részvények,
így várakozásuk szerint bekerülhetnek a BUX indexbe. Székely Gábor hozzátette, hogy ezzel az
AutoWallis egy újabb stratégiailag fontos részvénykosárba kerülhet be azt követően, hogy az FTSE
Russell legutóbbi felülvizsgálata alapján a vállalat részvényei az „FTSE Global Equity Index –
Emerging Europe” sorozaton belül az FTSE Micro Cap és az FTSE Total-Cap indexek részévé
válnak.
Az AutoWallis befektetési igazgatója elmondta: a BUX indexbe kerülés azt jelenti, hogy a
társaság részvényei belépnek a Budapesti Értéktőzsde elitklubjába, az FTSE indexekbe
kerüléssel pedig a nemzetközi piaci szereplők érdeklődését is kiválthatják alig egy hónappal a
társaság új részvényeinek februári bevezetését követően. Az indexekbe kerülés a tapasztalatok
szerint a hazai- és nemzetközi intézményi befektetők részéről további keresletet biztosíthat a
részvények iránt, így az AutoWallis tovább haladhat korábban meghatározott tőkepiaci céljai felé.
Ennek egyik következő lépése a bécsi tőzsde által számított CECE indexbe, valamint a BÉT
Prémium kategóriájába kerülés lehet. Az 1996-ban létrehozott CECE index kosarába a régió
meghatározó magyar, cseh és lengyel részvényei kerülhetnek, értékét a Bécsi Értéktőzsde
számolja, és teszi közé. Székely Gábor elmondta: a társaság bízik benne, hogy részvényeik már a
következő felülvizsgálatkor bekerülhetnek a régiós indexbe. Mint ismeretes, az AutoWallis
februárban dinamikus növekedési terveket jelentett be: tavalyi 70,2 milliárd forintos (magyar
számviteli törvény alapján, összesített, nem konszolidált, előzetes adat) árbevételének öt éven belüli
duplázását várja. A társaság a növekedési cél eléréshez szükséges ötéves stratégiáját májusra
dolgozza ki.
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 közel 30 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 8 országban
(Albánia, Bosznia-Hercegovina, Horvátország, Koszovó, 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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