
  
 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

 

Tovább növekszik az AutoWallis: A szlovén piac jelentős szereplőjét vásárolja fel a 

magyar tőzsde autós vállalata 

 

Budapest, 2021. szeptember 10. – Tovább folytatja nemzetközi terjeszkedését az AutoWallis, 

miután kötelező érvényű megállapodást kötött a szlovén piac jelentős autókereskedőjével, 

hogy tevékenységét és kapcsolódó ingatlanjait felvásárolja. Az akvizíció célpontja a tavaly 

közel 18 milliárd forintos forgalmat elérő Avto Aktiv, mely Szlovénia 5 városában 6 

autómárkát értékesít és szervizel közel 20 éve. Növekedési stratégiájának megfelelően ezzel 

a lépéssel tovább folytatja nemzetközi kiskereskedelmi tevékenységének bővítését az 

AutoWallis, melynek célja, hogy a régió meghatározó autókereskedelmi és mobilitási 

szolgáltatója legyen. 

 

A tavaly novemberi előzetes megállapodást követően sikeresen lezárultak az akvizíciós tárgyalások 

az AutoWallis és a szlovén autókereskedelmi piac jelentős szereplője között, így a magyar vállalat 

tulajdonába kerül a 2004-ben alapított Avto Aktiv szlovéniai kereskedelmi tevékenysége, valamint 

az ahhoz kapcsolódó ingatlanok. A vételárat az AutoWallis saját forrásból fedezi, és a tranzakció 

zárásához a szlovén versenyhivatal hozzájárulása szükséges. A magyar tőzsde autós 

vállalatának nem ez az első akvizíciója Szlovéniában: mint ismeretes, az AutoWallis tavaly 

októberben zárta le Szlovénia legnagyobb, egyben Ljubljana egyetlen BMW márkakereskedésének 

átvételét, amivel belépett az ország gépjármű kiskereskedelmi piacára is. A Csoport emellett a 

szlovén piacon a Jaguar és Land Rover márkák kizárólagos márkaképviseletét látja el, és idén 

megkezdte az Opel márka nagykereskedelmét is.  

Az Avto Aktiv szlovén gépjármű kiskereskedelmi piac jelentős szereplője, öt városban (Koper, 

Kranj, Ljubljana, Nova Gorica, Trzin) értékesít és szervizel BMW, MINI, Jaguar, Land Rover, Toyota 

és Suzuki járműveket (ebből a Jaguar, Land Rover és a MINI márkát egyedüli szereplőként 

Szlovéniában). 2020-as árbevétele 51 millió euró, közel 18 milliárd forint volt, amit 960 új és 351 

használt autó eladásával, valamint a hozzá kapcsolódó szerviz- és egyéb szolgáltatások nyújtásával 

ért el. Ormosy Gábor, az AutoWallis vezérigazgatójának értékelése szerint az akvizíció fontos 

mérföldkő a társaság történetében, mivel az Avto Aktiv árbevétele az eddigi tranzakciók 

között is jelentősnek mondható, megközelíti az AutoWallis Csoport idei évre várható 

árbevételének 10 százalékát. Antal Péter, az AutoWallis Kiskereskedelmi üzletágának 

vezetője, és így egyben a szlovén kiskereskedelmi piacért felelős vezető kiemelte, hogy 

Szlovénia az első olyan ország Magyarország mellett, ahol az AutoWallis Csoport a 

kiskereskedelmi piacra is belépett, amellett, hogy összesen 14 országban van jelen 

nagykereskedelmi tevékenységével. A vállalat az elmúlt évtizedekben felhalmozott tapasztalatokra, 

a tavaly sikeresen végrehajtott másik szlovén akvizícióra, valamint az AutoWallis Csoport 

tőkeerejére alapozva kívánja fejleszteni szlovén jelenlétét. Ormosy Gábor hozzátette, hogy az 

AutoWallis jelenleg is vizsgálja a további akvizíciós lehetőséget Szlovéniában és további 

országokban egyaránt. A Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájában jegyzett vállalat a 

korábban meghirdetett növekedési stratégiájának finanszírozásához még az idei évben 4-6,5 

milliárd forint közötti intézményi és lakossági forrásbevonást tervez, amely hozzájárulhat ahhoz, 



  
 
hogy a vállalat az évtized végére a közép-kelet-európai régió meghatározó autókereskedelmi és 

mobilitási szolgáltatója legyen. 

 

Figyelemfelhívás 

Jelen közzététel a 1129/2017/EU rendelet alapján reklámnak minősül. A közzététel célja, hogy 

valamennyi befektető hozzáférjen ugyanazon szabályozott információkhoz és így a Társaság teljes 

körű transzparenciát biztosítson, illetve teljes mértékben megfeleljen a 1129/2017/EU rendelet, az 

596/2014/EU rendelet, valamint a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) alapján fennálló 

tőkepiaci előírásoknak. A jelen közzétételben foglalt információk a Társaság újonnan kibocsátandó 

részvényeinek tárgyévre tervezett nyilvános értékesítésével kapcsolatos információk, amelyeket 

teljes körűen a 1129/2017/EU rendelet alapján készített tájékoztatóban fog a Társaság közzétenni 

az MNB általi jóváhagyást követően. Az MNB jóváhagyását követően a tájékoztató az alábbi 

közzétételi helyeken lesz nyilvánosan elérhető: bet.hu, kozzetetelek.mnb.hu, a Társaság honlapján 

www.autowallis.hu, illetve a forgalmazó honlapján.  

A tájékoztató esetleges MNB általi jóváhagyása nem jelenti a felajánlott vagy szabályozott piacra 

bevezetendő értékpapírok jóváhagyását. A befektetőknek a részvények nyilvános értékesítésével 

kapcsolatos befektetési döntés meghozatala előtt célszerű elolvasniuk a tájékoztatót a 

nyilvánosságra hozatalt követően, annak érdekében, hogy teljes mértékben megértsék a vonatkozó 

befektetési döntés potenciális kockázatait és előnyeit, illetve befektetési döntés meghozatalát 

megelőzően érdemes körültekintően mérlegelni a Társaságba, valamint annak értékpapírjaiba 

történő lehetséges befektetés jogi, adózási vagy megtérülési következményeit, ideértve a befektetés 

előnyeit és a vonatkozó kockázatokat. A Társaság felhívja a figyelmet, hogy a Társaság és 

képviselői nem vállalnak felelősséget a befektetők által levont következtetéseken alapuló befektetési 

döntésekért, azok hátrányos jogi következményeiért, illetve pénzügyi veszteségekért. 

 
AutoWallis Csoport 

A Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájában, valamint a BUX és BUMIX indexekben jegyzett AutoWallis Nyrt. 

célja, hogy az évtized végére a közép-kelet-európai régió meghatározó autókereskedelmi és 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 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: 

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