
  
 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

 

Újabb MRP javadalmazási politikát indított az AutoWallis 

 

Budapest, 2022. május 24. – Az AutoWallis elindította harmadik, céleléréshez kötött, a 

stratégiai céljait támogató javadalmazási politikáját a Munkavállalói Résztulajdonosi Program 

(MRP) keretében. A kétéves javadalmazási program célja, hogy a csoport meghatározott 

vezetői és munkavállalói körét még jobban ösztönözze, és érdekeltté tegye a stratégiai célok 

elérésében. 

 

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

politikát indított a Munkavállalói Résztulajdonosi Program (MRP) keretében. A harmadik programban 

az AutoWallis valamint leányvállalatainak (Csoport) meghatározott vezetői és munkavállalói köre 

vehet részt. A programhoz szükséges 1.638.650 darab AutoWallis törzsrészvényt az MRP szervezet 

az Alapszabály értelmében megkaphatja az AutoWallis Nyrt.-től, vagy közvetlenül megvásárolhatja 

tőzsdei ügylettel a kibocsátótól kapott forrásból, valamint az AutoWallis Nyrt. részvényvételi opciót 

is biztosított az MRP szervezetnek. A program futamideje 24 hónap, és a részvényeket a 

javadalmazási politikában részt vevő személyek csak akkor kapják meg, ha a kitűzött 

eredménycélok teljesülnek. Ormosy Gábor, az AutoWallis vezérigazgatója elmondta, hogy az 

évente hasonló struktúrában induló programok hatékonyan támogatják a társaság részvényesi 

értéket teremtő stratégiájának megvalósulását, és további motivációt jelentenek a kulcsvezetőknek 

a kitűzött célok eléréséhez.  

 

 
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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