
 
 

 

 
 

KÖZLEMÉNY 

 

Tőkét emelt az AutoWallis a leányvállalatában a nemzetközi terjeszkedés céljából 

 

Budapest, 2019. május 20. – 400 millió forintos tőkeemelésről határozott az AutoWallis, 

melyet a tulajdonában lévő Wallis Automotive Europe leányvállalatában hajt végre a tervezett 

nemzetközi terjeszkedés finanszírozása céljából. 

 

A Budapesti Értéktőzsde Standard kategóriájában jegyzett 

AutoWallis Nyrt. Igazgatósága 400 millió forinttal emelte meg 

a kizárólagos tulajdonában lévő Wallis Automotive Europe 

(WAE Kft.) tőkéjét. A tőkeemelés célja, hogy az AutoWallis 

nemzetközi disztribúció üzletágának tervezett növekedési és 

piacbővítési céljaihoz megfelelő szabad forrás álljon 

rendelkezésre, így a cégcsoport gyorsan tudjon reagálni a 

kínálkozó piaci lehetőségekre. Az AutoWallis tavalyi 

árbevételének duplázását tervezi öt év alatt, az ennek 

eléréséhez szükséges stratégiát május 22-én mutatja be. A 

WAE, az AutoWallis Csoport legnagyobb árbevételű tagja már közel 30 éves független gépjármű 

nagykereskedelmi múlttal rendelkezik és összesen 14 országban van jelen tevékenységével. 

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), valamint a Saab alkatrészeknek további 2 

országban (Bulgária, Lengyelország). 

Az AutoWallis Nyrt. (Cégjegyzékszám: 01-10-047350; Adószám: 23846085-2-41; Székhely: 1055 

Budapest, Honvéd utca 20.) által végrehajtott tőkeemelés összege 400.000.000,- Ft készpénz, 

melyet az AutoWallis Nyrt. a WAE Autóforgalmazási és Szolgáltató Kft. (Cégjegyzékszám: 13-09-

174957; Adószám: 10548938-2-44; Székhely: 2051 Biatorbágy, Budai út 16. ) részére már 

rendelkezésre is bocsátott. A tőkeemelés összegéből 32.853.000,- Ft a törzstőkébe kerül (amely 

ezáltal a jelenlegi 17.147.000,- Ft-ról 50.000.000,- Ft összegre kerül felemelésre) a fennmaradó 

367.147.000,- Ft tőketartalékba kerül. 

 
Az AutoWallis Nyrt. 

A Budapesti Értéktőzsde Standard kategóriájában jegyzett AutoWallis Nyrt. vagyonkezeléssel foglalkozik, célja, hogy autóipari 

befektetésekre fókuszáló befektetési portfóliójának folyamatos szélesítésével klasszikus, konzervatív üzletpolitikát képviselő 

vagyonkezelőként működjön. Az AutoWallis nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) alapján számított konszolidált 

árbevétele 2018-ban 65,5 milliárd forint volt, a 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 valamint a Wallis 

Autókölcsönző. 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, összesen 14 országban van jelen tevékenységével. Jelenleg az Isuzu márkát Magyarországon képviseli, mely a japán 

http://www.autowallis.hu/


 
 

 

 
 

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), valamint a Saab alkatrészeknek további 2 országban (Bulgária, Lengyelország). 

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. A társaságok 

e két márka mellett az olasz luxusmárkát, a Maseratit is értékesítik. 

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. 

További információ: 

R. Kovács Dániel, Financial Communications Mobil: 06-20-771-8710 E-mail: r.kovacs@fincomm.hu  
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