
 
 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

 

Stratégiai célok megvalósítását támogató résztulajdonosi programot indít az AutoWallis a 

csoport vezetőinek és munkavállalóinak 

 

Budapest, 2021. április 26. – Az AutoWallis stratégiai céljait támogató, céleléréshez kötött 

újabb javadalmazási politikát indított a Munkavállalói Résztulajdonosi Program (MRP) 

keretében. A Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájában jegyzett társaság azt tervezi, 

hogy 2021-ben közel megháromszorozza a csoport tavalyi árbevételét, mely így várhatóan 

meghaladja majd a 230 milliárd, míg EBITDA-ja akár a 6 milliárd forintot. A kétéves program 

célja, hogy a csoport meghatározott vezetői és munkavállalói körét még jobban ösztönözze, 

és érdekeltté tegye a csoport stratégiai céljainak elérésében. 

 

Az AutoWallis a csoport stratégiai céljait támogató, céleléréshez kötött újabb javadalmazási politikát 

indított a Munkavállalói Résztulajdonosi Program (MRP) keretében. A programban az AutoWallis, 

valamint leányvállalatainak (Csoport) meghatározott vezetői és munkavállalói köre vehet részt. Mint 

ismert, 2019-ben a társaság fő tulajdonosa, a Wallis Asset Management segítségével indította 

el az MRP-t, aki térítés nélkül biztosította a közel 20 millió darabos részvénycsomagot. Az 

akkor indított, 2022 szeptemberében lejáró programban az AutoWallis és leányvállalatainak 25 

vezetője vesz részt, akik tényleges részvényekhez akkor jutnak, ha a javadalmazási politikában 

kitűzött eredményességi célok teljesülnek. A most indított program elindításához szükséges 

700.000 darab részvényt az AutoWallis biztosítja 8,6 millió darabos sajátrészvény 

állományából. A program futamideje 24 hónap, és a részvényeket a javadalmazási politikában 

résztvevő személyek csak akkor kapják meg, ha a kitűzött eredmény célok teljesülnek. Ormosy 

Gábor, az AutoWallis vezérigazgatója elmondta, hogy a mostantól évente hasonló 

struktúrában elindítandó MRP hatékonyan támogatja a társaság részvényesi érték teremtő 

stratégiájának megvalósulását, és további motivációt jelent a kulcsvezetőknek a kitűzött 

célok eléréséhez. Hozzátette: a vállalat célja, hogy 2021-ben közel megháromszorozza tavalyi 

árbevételét, mely így várhatóan meghaladja majd a 230 milliárd, míg EBITDA-ja akár a 6 milliárd 

forintot.  

 
 
 
 
 
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 célja, 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, Észak-Macedónia, Magyarország, Montenegró) 

gépjármű- és alkatrész kis- és nagykereskedelemmel, szerviz szolgáltatásokkal, rövid- és hosszú távú gépjármű-

kölcsönzéssel van jelen. A csoport által képviselt márkák közé tartoznak a BMW személyautók és 

motorkerékpárok, a Citroën, a Dacia, az Isuzu, a Jaguar, a Land Rover, a Maserati, a MINI, a Nissan, az Opel, a 

Peugeot, a Renault, a Ssangyong, a Suzuki, a Toyota, a Saab alkatrészek utánpótlása és a Sixt rent-a-car. Az AutoWallis a Budapesti 

Értéktőzsde Legek 2020 Díjátadón elnyerte „Az év alaptőke-emelése” díjat. www.autowallis.hu www.facebook.com/AutoWallis  

 

További információ: 
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