SAJTÓKÖZLEMÉNY
Az AutoWallis tulajdonába kerül a ljubljanai márkakereskedéseknek helyet adó ingatlan
Budapest, 2022. május 27. – Az AutoWallis tulajdonába kerül a Szlovénia legnagyobb BMW
márkakereskedésének helyet adó ingatlan. A magyar tőzsde autós vállalata azt követően
szerezné meg a Ljubljana központi helyén lévő objektumot, hogy az ott működő BMW
márkakereskedés tevékenységét 2020-ban átvette, majd ott Land Rover márkakereskedést is
nyitott. A tranzakciósorozatnak köszönhetően mára az AutoWallis a szlovén autópiac
jelentős szereplőjévé vált: 5 városban 5 autómárkát értékesít, és további márkák
bevonásának, valamint újabb akvizícióknak a lehetőségét vizsgálja.
Szlovéniai terjeszkedésének részeként az AutoWallis
igazgatósága döntött a tulajdonában lévő Wallis Motor
Ljubljana autókereskedésnek és szerviznek helyet adó
közel 5 ezer négyzetméteres telek, illetve az ott
elhelyezkedő 5.400 négyzetméteres kiskereskedelmi
ingatlan, 1.800 négyzetméteres raktárterület és 127
parkolót magába foglaló komplexum apport útján történő
megszerzéséről. A Wallis Motor Ljubljana a szlovén főváros
egyetlen BMW és az ország egyetlen Land Rover
márkakereskedését üzemelteti, emellett használt és új BMW járműveket értékesít, valamint BMW,
MINI, Jaguar és Land Rover gépjárműveket szervizel. A kizárólag a szlovén ingatlanokat birtokló
C182 Razvoj Nepremičnin Ljubljana d.o.o. (C 182) vállalat 4,4 millió eurós apport értékét független
értékbecslő határozta meg, melyet az AutoWallis kizárólag a tőkeemelésből származó új
részvényekkel fizet ki. Az apport keretében újonnan kibocsátandó 17,1 millió darab részvény
kibocsátási értéke 30 naptári nap tőzsdei átlagárfolyama, azaz 101,18 forint. Az új részvényeket a
C182 apportálója, az AutoWallis fő tulajdonosa, a Wallis Asset Management Zrt. tulajdonában álló
Milton-Property Kft. szerzi meg, azokra a szerzéstől számított egy évig elidegenítési tilalmat, lock
up-ot vállal.
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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