
 
 

 
SAJTÓKÖZLEMÉNY 

 

Akvizícióval terjeszkedik Nyugat-Magyarországon az AutoWallis 

 

Budapest, 2020. február 3. – A 25 éves autóértékesítési tapasztalattal rendelkező Iniciál 

Csoport fő alapítójával és vezetőjével, Taródy Zsolttal kötött szakmai együttműködés első 

lépéseként az AutoWallis nyugat-magyarországi terjeszkedése céljából megvásárolta az ICL 

Autó 60 százalékát. Az ICL Autó februárban Szombathelyen kezdi meg működését, elsőként 

a KIA márka forgalmazásával és szervizelésével. Az AutoWallis és az ICL Autó célkitűzése, 

hogy a későbbiekben további márkákat is forgalmazzanak Nyugat-Magyarországon. Az 

akvizíció jól illeszkedik az AutoWallis stratégiájába, melynek célja a további növekedés 

akvizíciós és organikus úton. 

 

Az Iniciál Csoport fő alapítójával és vezetőjével, Taródy Zsolttal kötött decemberi, szakmai 

együttműködés első lépéseként az AutoWallis Nyrt. megvásárolta az ICL Autó Kft. (Cg.08-09-

031493; ICL AUTÓ Korlátolt Felelősségű Társaság, 9028 Győr, Külső Veszprémi utca 6.) 60 

százaléknyi üzletrészét a Taródy családtól. A megállapodás alapján az ICL Autó szakmai vezetője 

Taródy Zsolt. A vállalat Szombathelyen elsőként KIA gépjárművek értékesítését és szervizelését 

kezdi meg, mely a későbbiekben kiegészülhet más márkákkal is. Az ICL Autó tevékenysége 

Nyugat-Magyarországra fókuszál, és a tervek szerint lefedheti a teljes autókereskedelemhez 

kapcsolódó szolgáltatási portfoliót, közöttük a szerviz, és flottaparkkezelési szolgáltatásokat is. 

Ormosy Gábor, az AutoWallis vezérigazgatója az akvizíció kapcsán elmondta, hogy az jól 

illeszkedik a vállalat tavaly tavasszal meghirdetett stratégiájába, melynek keretében akvizíciós 

és organikus úton az árbevétel duplázását tervezik 2024-ig. A mostani tranzakció a nyugat-

magyarországi növekedést támogatja, hiszen Taródy Zsolttal, mint a régió legnagyobb 

autókereskedő cégét felépítő szakemberrel kezdi meg közös tevékenységét az AutoWallis. A 

vezérigazgató hozzátette, hogy az AutoWallis fontos stratégiai célja, hogy a magyar piacon is 

növelje szolgáltatásainak volumenét, amelyhez fontos alapot képeznek az értékesítési és szerviz 

pontok is. Az AutoWallis a stratégia megvalósításában tapasztalt és elkötelezett partnerre talált a 

Taródy családban, akikkel hosszútávú, stabil együttműködés alapjait fektette le. 

 
Az AutoWallis Nyrt. 

A Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájában, valamint a BUX és BUMIX indexekben jegyzett AutoWallis Nyrt. célja, hogy 2029-re 

a közép-kelet-európai régió meghatározó mobilitási szolgáltatója legyen. A vállalat 2018-as, nemzetközi pénzügyi beszámolási 

standardok (IFRS) alapján számított konszolidált 65,5 milliárdos árbevételének duplázását tervezi 2024-re, melyet elősorban organikus 

úton akar elérni. A vállalat célja emellett, hogy az autóipari befektetésekre fókuszáló befektetési portfóliójának folyamatos, akvizíciós 

úton történő szélesítésével klasszikus, konzervatív üzletpolitikát képviselő vagyonkezelőként működjön. Az AutoWallis csoport a közép-

kelet-európai régió 14 országában (Albánia, Bosznia-Hercegovina, Csehország, Bulgária, Horvátország, Koszovó, Lengyelország, 

Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Macedónia, Magyarország, Montenegró) gépjármű- és alkatrész kis- és 

nagykereskedelemmel, szerviz szolgáltatásokkal, rövid- és hosszú távú gépjármű-kölcsönzéssel van jelen. 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, a Saab 

alkatrészek utánpótlása 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  
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