
  
 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

 

Nem érinti negatívan az AutoWallis gazdálkodását és stratégiáját az orosz-ukrán háború 

 

Budapest, 2022. március 3. – Semmilyen közvetlen hatása nincs az AutoWallis Csoport 

gazdálkodására az orosz-ukrán háborúnak, illetve az Oroszországra kivetett gazdasági 

szankcióknak. A Csoport a közép-kelet-európai régió 14 országában van jelen, ugyanakkor 

oroszországi és ukrajnai érintettsége nincs, továbbá 16 márkát képvisel, így tevékenysége 

diverzifikált, válságálló. Az AutoWallis fenntartja tavaly ősszel publikált frissített stratégiáját 

és tervszámait, a társaság részvényeinek árfolyamát az elemzői konszenzusra tekintettel 

alulértékeltnek tartja. A vezetőség ugyanakkor aggodalommal figyeli az ukrán helyzetet, és 

bízik annak mihamarabbi megnyugtató lezárásában. 

 

Nem számol közvetlen negatív hatásokkal az AutoWallis az orosz-ukrán háborúval, valamint az 

Oroszországra kivetett gazdasági szankciókkal, mivel 

• az AutoWallis Csoport nem végez közvetlen tevékenységet Ukrajnában vagy 
Oroszországban, ebből fakadó közvetlen üzleti kitettsége nincs, 

• a Csoportnak nincsenek eszközei (ingatlanok, tárgyi eszközök, készletek, pénzeszközök) a 
háborúval érintett országokban, ebből fakadó korlátozások vagy várható veszteségek az 
AutoWallisnál nem jelentkeznek, 

• a Csoport irányítás szempontjából kulcspozícióban lévő kollégáit a háborús konfliktus nem 
érinti, irányítási struktúrájára a helyzet nincs hatással (pl. beutazási korlátozások, 
munkavégzési korlátozások, katonai szolgálat, stb.), 

• valamint a Csoportnak nincsenek az EU vagy USA szankciókkal érintett fontos partnerei (pl. 
orosz gyártók, bankok), ezért a szankciókból eredő közvetlen üzleti hatásokkal nem számol. 

Természetesen, a kialakult krízisnek lehetnek olyan közvetett gazdasági hatásai, melyek a vállalati 

szektort és a lakosságot is érinthetik. Ezek a hatások jelenleg még nem felmérhetőek, de az 

AutoWallis azzal számol, hogy a tavaly meghirdetett frissített, 2025-ig szóló növekedési 

stratégiája fenntartható. Az AutoWallis Nyrt. tőkeellátottsága kiváló, csak az elmúlt két évben 

összesen 21 milliárd forint forrást (9,6 milliárd kötvényből, 11,4 milliárd részvényből) vont be, így a 

tervezett üzletfejlesztéseken, akvizíciókon a vállalat jelenleg is dolgozik. 

Az AutoWallis vezetői, munkatársai aggodalommal figyelik az ukrán helyzetet, és bíznak annak 

mihamarabbi megnyugtató lezárásában, valamint segítséget nyújtanak a háborús menekülteknek. 

 

 
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, továbbá 
autóipari befektetésekre fókuszáló befektetési portfólióját üzletfejlesztésekkel és akvizíciókkal szélesítse. 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 kétszer is elnyerte a Budapesti Értéktőzsde Legeken „Az év alaptőke-emelése” 
díjat (2020, 2021). www.autowallis.hu www.facebook.com/AutoWallis  
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