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Megkezdődött a Rába ingatlanvagyonának hasznosítása 
 

Az előzetes tárgyalásokat követően a Rába Járműipari Holding Nyrt. vételi ajánlatot kapott 
Európa egyik vezető multinacionális kereskedelmi vállalatától a Győr belvárosában találha-
tó ingatlanvagyona egyik elemére. A Városrétként ismert terület kereskedelmi zónának mi-
nősített részét több éves előkészítő munka eredményeként, a korábbi rendezési terveknek 
megfelelően hasznosítják. 

A Rába a kétezres évek elején működési igényeinek megfelelően egy telephelyre koncentrálta 
győri tevékenységét, ezzel 43 hektáros területet szabadítva fel Győr belvárosának közvetlen köze-
lében. A Mosoni-Duna partján fekvő, jó adottságokkal rendelkező területeket a lehető legmaga-
sabb ingatlanérték elérése érdekében a társaság kiürítette, előkészítve későbbi értékesítésüket. A 
Városrét fejlesztésének megkezdéséhez korábban komplex rendezési terv is készült, és a Rába 
ingatlanszakértők bevonásával folyamatosan dolgozott azon, hogy befektetőket találjon a haszno-
sítás céljából. 

Az ajánlat szerint a várhatóan 2 milliárd forintot is meghaladó értékesítés az ingatlan kereskedelmi 
célra kijelölt részén, az egész terület integritását figyelembe véve fog megtörténni.  

„Az üzlet dokumentumait a következő hónapokban véglegesítjük, ami magában foglalja partnerünk 
részéről a jóváhagyást is. A tervek szerint a felek által kidolgozott tranzakció a Rába jövő év áprilisi 
közgyűlésén kerülhet végleges elfogadásra. A részvényesek jóváhagyásával valósulhat meg a 
Városrét-ingatlan hasznosításának első lépése, amely reményeink szerint lendületet adhat a minő-
ségi területek további értékesítésének” – hangsúlyozta Pintér István, a Rába Járműipari Holding 
Nyrt. elnök-vezérigazgatója. 
 
 
CÉGINFORMÁCIÓ: 
 
Rába Járműipari Holding Nyrt. 
A 120 évre visszatekintő járműipari tapasztalattal rendelkező Rába Nyrt. üzleti portfolióját három önálló, 
egymáshoz kapcsolódó üzletág alkotja: a Futómű, az Alkatrész és a Jármű üzletág. A Rába erősen export-
orientált vállalat, stratégiai exportpiacai az EU, a FÁK országok és az USA. A győri székhelyű Rába Jármű-
ipari Holding Nyrt. részvényeit a Budapesti Értéktőzsde ’Prémium’ kategóriájában jegyzik. 
 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: 
Szikszai Andrea kommunikációs munkatárs  Rába Nyrt.   Tel.:30/444-9502 
Steszli Ádám befektetői kapcsolattartó    Rába Nyrt.   Tel.:30/444-9629 
Torda Júlia      CCG Communications   Tel.:30/593-8658 
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