SAJTÓKÖZLEMÉNY
AutoWallis néven folytatja működését a tőzsde autós cége
Budapest, 2018. december 17. – Mérföldkőhöz érkezett a Budapesti Értéktőzsde elmúlt
évének meghatározó tranzakciója, melynek köszönhetően a magyar gazdaság egyik
húzóágazata, az autóipar is megjelent a magyar parketten. A társaság részvényeseinek
döntése alapján a börze hetedik legnagyobb árbevételű vállalata AutoWallis néven folytatja
tevékenységét. A tulajdonosok a mai rendkívüli közgyűlésen a névváltoztatás mellett új
menedzsmentet választottak, módosították az alapszabályt, és felhatalmazást adtak az
igazgatóságnak tőkeemelésre, valamint sajátrészvény-vásárlásra is. A tőzsde Standard
kategóriájában jegyzett társaság – korábbi nevén Altera – teljes átalakulására azt követően
került sor, hogy a Wallis a vállalatba apportálta négytagú autós csoportját. Az
AutoWallisnak jelentős növekedési tervei vannak: célja, hogy régiós pozícióját tovább
erősítse, piaci részesedését növelje, és az ehhez szükséges finanszírozási forrásokhoz a
tőzsdei jelenlét segítségével még előnyösebben hozzáférjen.
Megtartotta rendkívüli közgyűlését az Altera Nyrt., melyen a részvényesek döntöttek a társaság
autóipari profilját és a Wallis Csoporthoz tartozását tükröző új nevéről is. A Budapesti Értéktőzsde
(BÉT) hetedik legnagyobb árbevételű vállalata AutoWallis Nyrt. néven folytatja tevékenységét. Az
átalakulásra azt követően került sor, hogy 15,8 milliárd forintos tőkeemeléssel a tőzsde Standard
kategóriájában jegyzett társaság tulajdonába került a Wallis négytagú gépjárműkereskedelmi és
szolgáltatói tevékenységet ellátó cégcsoportja. Ennek tagjai a Wallis Automotive Europe, a Wallis
Motor Pest, a Wallis Motor Duna és a Wallis Autókölcsönző. A tagvállalatok 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.
Székely Gábor, az AutoWallis befektetési igazgatója a változások kapcsán kiemelte, hogy a
társaság átalakulásával egy olyan új vállalat jelent meg a BÉT-en, amely árbevétele alapján a
hetedik a jegyzett cégek közötti rangsorban. Az AutoWallis kapitalizációja az elmúlt 180 napos,
787 forintos átlag részvényárfolyammal számolva közel 27 milliárd forint, miközben a cég iránti
befektetői érdeklődés erősödik: novemberben a BÉT kilencedik legnagyobb forgalmú részvénye a
társaságé volt (átlagos napi forgalom alapján, Portfolio.hu). A befektetési igazgató a stratégiai
célokkal kapcsolatban kiemelte, hogy az AutoWallis tulajdonában lévő vállalatok tevékenységi
körét újabb márkák és piacok megszerzése révén kívánják bővíteni. A középtávú tervek között
szerepel további autóértékesítési pontok nyitása, valamint a már meglévő márkakereskedő- és
szervizhálózat fejlesztése Magyarországon és a régióban. Az AutoWallis számára ezenkívül új
befektetési lehetőségeket teremthet az iparág átalakulása: az elektromos autózás fejlődése, az
önvezető autók megjelenése és a közösségi autózás erősödése. A célok megvalósítása akvizíciók,
új vállalatok alapítása, és a meglévők tevékenységének bővítése útján történhet. A befektetési
igazgató megerősítette: a társaság célja, hogy a részvényeik mihamarabb bekerüljenek a tőzsde
Prémium kategóriájába, továbbá a BUX, valamint a CECE indexekbe.
A részvényesek a közgyűlésen megválasztották az AutoWallis új Igazgatóságát,
Felügyelőbizottságát és könyvvizsgálóját, módosították a társaság székhelyét továbbá több ponton

módosították az alapszabályt. Az AutoWallis új Igazgatóságának tagjai: Andrew Prest, a Wallis
Automotive Europe ügyvezető igazgatója, Antal Péter, a Wallis Motor Duna és Wallis Motor Pest
ügyvezető igazgatója, Müllner Zsolt, a Wallis Csoport vezérigazgatója és Székely Gábor, az
AutoWallis befektetési igazgatója. A társaság új Felügyelőbizottsági és egyben Auditbizottsági
tagjai ifj. Chickán Attila, Ecseri György és Vitán Gábor.
A részvényesek döntöttek a részvények névértékének jelenlegi 100 forintról annak nyolcadára,
12,5 forintra csökkentéséről is. A határozat alapján arányosan változik (nyolcszorosára növekszik)
a részvények darabszáma is (a névérték változás időpontjáról és a vállalat új nevének tőzsdei
bevezetéséről – ezáltal a ticker nevének változásáról – a társaság külön tájékoztatást ad majd). A
vállalat azt várja, hogy a részvények darabszámának emelkedésétől tovább növekszik majd a
forgalmuk a tőzsdén. A határozatok alapján 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 döntöttek továbbá az alapszabály több ponton történő módosításáról, ezek között az
osztalékelsőbbségi részvények esetében fizethető – kifizetési határidőben és összegben korábban
nem maximalizált – osztalék mértékéről.
Az AutoWallis Igazgatóságának tagjai
Andrew Prest
A Wallis
Automotive Europe ügyvezető igazgatója tanulmányait a
Budapesti
Közgazdaságtudományi Egyetemen és a University of London szláv és kelet európai tanszékén
végezte, majd ez utóbbin szerzett politológus diplomát. 1994-ben telepedett le Magyarországon,
ezt követően Budapesten a Xerox regionális központjában dolgozott, először értékesítőként,
később marketing- és regionális értékesítési vezetőként. A későbbiekben a Magyar Telekom
internetes divíziójának (Axelero) ügyvezető igazgatójaként, lakossági üzletág vezetőjeként
folytatta karrierjét, majd pedig a Cisco Systems regionális értékesítési vezetőjének nevezték ki. A
Wallis autós csoportjához 2005-ben csatlakozott, azóta tölti be jelenlegi pozícióját.

Antal Péter
A Wallis Motor Duna és Wallis Motor Pest ügyvezető igazgatója a Budapesti
Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett közgazdász diplomát, 2003 óta dolgozik a Wallis
autós csoportjánál. Ezt megelőzően a Globe Motor ügyvezetőjeként a BMW márkáira szakosodott
márkakereskedést irányította, korábban pedig a Ricoh Hungary marketing vezetője volt, valamint
a CityReach International és a British American Tobacco Hungary vállalatoknál dolgozott
különböző pozíciókban. Jelenlegi pozíciójában irányítása alatt a cégcsoport nem csak megtartotta
piacvezető szerepét, hanem piaci részesedését számottevően növelte is. 2012 óta a BMW
Kereskedők Európai Szövetségében az EBDA-ban Magyarországot képviseli, míg 2008-2016
között a BMW Márkakereskedők Országos Szövetségének elnöki tisztjét is betöltötte.
Müllner Zsolt
A Wallis Asset Management vezérigazgatója a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen
szerzett közgazdász diplomát, 1994 óta dolgozik a Wallis Csoportnál. 1994-2004 között a Wallis
Motor, a BMW magyarországi vezérképviseletének ügyvezető igazgatójaként tevékenykedett.
Többéves vezetői tapasztalatait ezt követően a Wallis Auto Holding elnök-vezérigazgatójaként,
majd 2000-től a Wallis Zrt. igazgatósági tagjaként is kamatoztatta. 2007-ben a Wallis Asset
Management Zrt. vezérigazgatója lett, ezzel egyidőben a Graboplast Zrt. és WING Zrt.
igazgatósági tagjának, később a Venturio Kockázati Tőke-alapkezelő Zrt. elnökének is
kinevezték. Meghatározó szerepe van többek között a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett Alteo
Nyrt. létrehozásában, melynek alapítása óta igazgatósági tagja, valamint a Wallis Csoport autós
üzletágának az AutoWallis Nyrt-n keresztüli tőzsdére vitelében.

Székely Gábor
Az AutoWallis Nyrt. befektetési igazgatója a Pénzügyi és Számviteli Főiskola Pénzügy szakán
szerzett közgazdász diplomát. A szakember évtizedes vállalatvezetői és tőkepiaci tapasztalattal
rendelkezik, miután részt vett Magyarország egyik legdinamikusabban növekvő
ingatlanbefektetési társaságának, az Appeninn Nyrt-nek 2009-es megalapításában, melynek
aztán vezetője is volt. Szakmai pályafutásának elején ingatlanüzemeltetési- és befektetési piacon
szerzett széleskörű tapasztalatokat, valamint tanácsadóként segítette jelentős hazai vállalatok
tőkeműveleteit, szakértőként pedig ipari termelőüzemek értékesítésébe is bekapcsolódott. Az
AutoWallis befektetési igazgatójaként sikeres tapasztalataira építve felel a vállalat tőkepiaci
jelenlétéért, a befektetési holding új befektetéseinek felkutatásáért és azok lebonyolításáért.

Az AutoWallis Felügyelőbizottságának, egyben Audit Bizottságának tagjai
ifj. Chickán Attila
Energetikai és gazdasági szakember, diplomáit a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen és a Külkereskedelmi
Főiskolán szerezte. 2008-as alapítása óta a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett Alteo Nyrt. vezérigazgatója. Ezt
megelőzően pénzügyi és befektetési elemzőként dolgozott különböző pozíciókban. A fenntarthatósági kérdésekben
aktív szakember a Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért (BCSDH) szervezet elnöke.
Ecseri György
A több mint 20 éves pénzügyi- és ingatlanszektorban szerzett tapasztalattal rendelkező szakember a Műszaki Egyetem
mérnöki karán diplomázott, majd a Durham University-n (Egyesült Királyság) kapott MBA képesítést. A Wallis
Csoportnál tíz éve dolgozik projekt igazgatóként, a csoport több tagjánál board és felügyelőbizottsági tagként segíti a
munkát.
Vitán Gábor
A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen végzettséget szerzett szakember pályáját 1998-ban a Wallis Zrt.
munkatársaként portfolió menedzseri munkakörben kezdte, 2002-től 2004-ig a Wallis Csoport kontrolling igazgatója
volt. Feladatai közé tartozott a Wallis Csoport vagyonkezelési elveinek kialakítása és annak működtetése, valamint a
tranzakciós terület támogatása. 2004 és 2006 között a Wallis autós üzletágának reorganizációs feladataiért volt felelős
vezérigazgatói-helyettesi, majd vezérigazgatói pozíciókban. 2006-tól a Wallis Asset Management Zrt. tranzakciós
igazgatójaként a cég akvizíciós tevékenységét vezeti, amelynek során számos sikeresen végrehajtott tranzakció
lebonyolításában vett részt. A Venturio Zrt. alapító munkatársa, 2013-tól vezérigazgatója.
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.alterart.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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