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SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 

Új névről és menedzsmentről, részvénynévérték- és alapszabály módosításról dönthetnek a 

BÉT autós cégének részvényesei 

 

Budapest, 2018. november 27. – Mérföldkőhöz érkezik az Altera Nyrt., miután a befektetési 

csoport részvényesei a vállalat új, autós iparághoz kapcsolódó stratégiájához illeszkedő 

nevet választhatnak, és egy sor más fontos kérdésben dönthetnek. A Budapesti 

Értéktőzsdén jegyzett Altera teljes átalakulására azt követően kerülhet sor, hogy a Wallis a 

társaságba apportálta négytagú autós cégcsoportját. 

 

December 17-én tartja rendkívüli közgyűlését a Budapesti Értéktőzsde Standard kategóriájában 

jegyzett Altera Nyrt., így a korábban elhatározott menetrend szerint halad a társaság átalakulása, 

melynek részeként a Wallis Csoport az Alterába apportálta négytagú autós vállalatcsoportját. A 

közgyűlés határozati javaslataiból kiderül, hogy a társaság részvényesei az új cégnév mellett 

dönthetnek többek között az alapszabály és a részvények névértékének módosításáról, új 

menedzsment és könyvvizsgáló választásáról, továbbá felhatalmazhatják az Igazgatóságot 

tőkeemelésre és sajátrészvény-vásárlásra is. A javaslatok elfogadása esetén a BÉT autós 

cégének új vezetése a társaság üzleti céljainak megvalósítása érdekében 5 év alatt, a jegyzett 

tőke maximum 75 százalékának megfelelő, mintegy 2,55 milliárd forint (875 forintos 

részvényárfolyamon számítva 22,3 milliárd forint) összegű tőkeemelést hajthat végre saját 

hatáskörben, újabb közgyűlési döntés nélkül. A részvényesek dönthetnek az alapszabály több 

ponton történő módosításáról, ezek között az osztalékelsőbbségi részvények esetében fizethető 

időben és összegben jelenleg nem maximalizált osztalék összegben maximalizált mértékéről. A 

javaslatokból kiderül az is, hogy az Altera részvényeinek névértéke a jelenlegi 100 forintról annak 

egynyolcadára, 12,5 forintra csökkenhet, amelynek következtében arányosan változik 

(nyolcszorosára növekszik) a részvények darabszáma is. 

Az Altera átalakulására azt követően kerül sor, hogy a korábban elhatározott 15,8 milliárd forint 

összegű apporttal történő tőkeemelés feltételei megvalósultak, így az Altera tulajdonába került a 

Wallis négytagú gépjárműkereskedelmi és szolgáltatói tevékenységet ellátó cégcsoportja. Ezzel a 

tőkeemeléssel az Altera alaptőkéje közel a tízszeresére, 3,4 milliárd forintra emelkedett, 

kapitalizációja az elmúlt 180 napos, 765 forintos átlag részvényárfolyammal számolva több mint 25 

milliárd forint lesz. Az autós csoport tagja a Wallis Automotive Europe, a Wallis Motor Pest, a 

Wallis Motor Duna és a Wallis Autókölcsönző. Ezek a cégek Magyarországon és a közép-, 

valamint délkelet-európai régióban gépjármű- és alkatrész kis- és nagykereskedelemmel, szerviz 

szolgáltatásokkal, rövid- és hosszú távú gépjármű-kölcsönzéssel foglalkoznak. 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. A Csoport jelentős 

növekedést ért el 2017-ben: az árbevétel közel a duplájára, 66,3 milliárd forintra (magyar 

számviteli törvény alapján, nem konszolidált adat), míg a négy cég összevont adózott eredménye 

az előző évi több mint négyszeresére, 1,8 milliárd forintra ugrott. Székely Gábor, a társaság 

befektetési igazgatója elmondta, hogy ezzel az árbevétellel a társaság a BÉT hetedik legnagyobb 

cége lehet. Céljuk, hogy a részvények bekerüljenek a tőzsde Prémium kategóriájába és a BUX, 

valamint a CECE indexekbe. 
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Az Altera Nyrt. 

A Budapesti Értéktőzsde Standard kategóriájában jegyzett Altera Vagyonkezelő Nyrt. 2012-es alapítása és 2013-as tőzsdei bevezetése 

óta vagyonkezeléssel foglalkozik. Az Altera célja, hogy befektetési portfóliójának folyamatos szélesítésével klasszikus, konzervatív 

üzletpolitikát, eszközalapon jól meghatározható értéket képviselő vagyonkezelőként működjön.  

www.alterart.hu  

A Wallis Csoport gépjármű kereskedelmi és szolgáltatói tevékenységét ellátó vállalatcsoportja 

A Wallis Csoport gépjármű kereskedelmi és szolgáltatói tevékenységét ellátó vállalatcsoportja négy cégből áll, melyek együttes, nem 

konszolidált magyar számviteli törvény szerinti árbevétele meghaladja a 66 milliárd forintot, a 2017-es évet kiugró eredménnyel zárta. A 

négy vállalat közé tartozik a Wallis Automotive Europe, a Wallis Motor Pest, a Wallis Motor Duna és a Wallis Autókölcsönző, melyek 

Magyarországon és a közép és délkelet-európai régióban gépjármű- és alkatrész kis- és nagykereskedelemmel, szerviz 

szolgáltatásokkal, rövid- és hosszú távú gépjármű-kölcsönzéssel foglalkoznak. 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 dominináns pozíciót. 

A Wallis Automotive Europe 

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). 

A 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. 

A 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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