SAJTÓKÖZLEMÉNY
Változás az AutoWallis menedzsmentjében
Budapest, 2019. február 28. – Távozik posztjáról Prutkay Zoltán, az AutoWallis
vezérigazgatója, aki 2017 vége óta töltötte be ezt a pozíciót. Ez alatt az időszak alatt az
Altera vagyonkezelő átalakult a tőzsde autós cégévé, melynek részvényei ma már
AutoWallis néven forognak a Budapesti Értéktőzsdén.
Február 28-án távozik pozíciójából Prutkay Zoltán, az AutoWallis Nyrt. vezérigazgatója, aki 2017
novembere óta töltötte be posztját. Vezetése alatt a korábbi nevén Altera Nyrt. 2018 áprilisára
kidolgozta a korábban vagyonkezelőként működő vállalat hosszú távú stratégiáját. Ennek alapján a
vállalat új stratégiai tulajdonossal, a Wallis Csoporttal erősödött, és ma már AutoWallis néven
működik. Az átalakulásnak köszönhetően a társaság ma már a Budapesti Értéktőzsde hetedik
legnagyobb árbevételű vállalata, és a 2017-ben elért 70,2 milliárd forintos árbevételét (magyar
számviteli törvény alapján, összesített, nem konszolidált, előzetes adat) a következő öt évben
szeretné megduplázni. A vállalat célja, hogy a dinamikusan növekvő magyar és közép-kelet
európai gépjárműkereskedelmi és szolgáltatói szektorban találjon további befektetési
lehetőségeket. Az AutoWallis Igazgatósága ezúton köszöni Prutkay Zoltánnak a társaság
érdekében végzett munkáját, és a továbbiakban sok sikert kíván karrierjéhez. Az új
vezérigazgató személyéről a későbbiekben ad tájékoztatást a társaság. A leköszönő
vezérigazgató elmondta, hogy eredményesnek tartja az elmúlt másfél év megfeszített munkáját, és
bízik abban, hogy az AutoWallis hosszú távon a magyar tőkepiac egyik ékköve lehet, valamint a
részvényesi értékteremtés a jövőben is folytatódik. Prutkay Zoltán a terveivel kapcsolatban
elmondta, hogy nem távolodik el a magyar tőkepiactól, hiszen a szintén a BÉT-en jegyzett
AKKO Invest Nyrt. elnöki posztját is betölti, ahol vezetésével az Igazgatóság feladata a
korábban Plotinus Nyrt. néven működő vállalat új stratégiájának a kidolgozása és megvalósítása.

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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