
  
 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

 

A Versenyhivatal jóváhagyta, hogy az AutoWallis és partnere legyen a Renault importőre 

Magyarországon 

 

Budapest, 2022. szeptember 6. – A Gazdasági Versenyhivatal jóváhagyta, hogy az AutoWallis 

és a Salvador Caetano csoportok által alapított vállalat felvásárolja a Renault Hungáriát, így 

hozzájuk kerüljön a Renault, a Dacia és az Alpine márkák kizárólagos magyar importőri joga. 

A tranzakció zárásához szükséges összes feltétel teljesülését követően, várhatóan idén 

október 1-jén zárulhat a Renault Hungária felvásárlása, mellyel az AutoWallis Csoport még 

közelebb jut ahhoz, hogy a közép-kelet-európai régió meghatározó mobilitási szolgáltatójává 

váljon. 

 

Jóváhagyta a Gazdasági Versenyhivatal, hogy az AutoWallis Csoport 

és portugál partnere által alapított AutoWallis Caetano Holding Zrt. 

felvásárolja a Renault Hungária Kft-t, megszerezve ezzel a Renault, a 

Dacia és az Alpine márkák kizárólagos magyar importőri jogát. A 

Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájában jegyzett AutoWallis és 

a portugál Salvador Caetano csoport tavasszal jelentette be, hogy 

közösen vásárolják fel a Renault Hungáriát. Az AutoWallis és partnere 

ennek érdekében 50-50 százalékos részesedéssel AutoWallis Caetano Holding néven létrehozott 

egy új vállalatot. A két autókereskedelemmel és mobilitási szolgáltatások nyújtásával foglalkozó 

csoport így egyenlő hányaddal lesz tulajdonosa a 2021-ben 70,3 milliárd forint árbevételű magyar 

értékesítő vállalatnak, amennyiben a most megszerzett versenyhivatali engedélyen kívül a 

tranzakció zárásához szükséges összes feltétel teljesül. A tranzakció zárása idén október 1-jén 

várható. 

Andrew Prest, az AutoWallis Nagykereskedelmi Üzletágának vezetője a versenyhivatali 

engedély megszerzése után elmondta, hogy a Renault Hungária felvásárlása egy hosszabb és 

összetettebb folyamat, mint a korábbiak, tekintve, hogy az AutoWallis Csoport mérete növekszik, 

tevékenysége és regionális jelenléte egyre kiterjedtebb. Az AutoWallis nagykereskedelmi 

tevékenysége az elmúlt években dinamikusan bővült, a legutolsó nagyobb tranzakció az Opel négy 

országra kiterjedő importőri jogának megszerzése volt. Kiemelte: ezek a tranzakciók is jól mutatják, 

hogy a régió 14 országában jelenlevő AutoWallis nagykereskedelmi tapasztalatai már a nemzetközi 

autókereskedelmi piac szereplőinek figyelmét is gyakrabban felkelti. 

 
AutoWallis Csoport 

A Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájában, valamint a BUX és BUMIX indexekben jegyzett AutoWallis Csoport célja, 
hogy az évtized végére a közép-kelet-európai régió meghatározó autókereskedelmi és mobilitási szolgáltatójává váljon. A 
vállalat számára fontos, hogy autóipari befektetésekre fókuszáló befektetési portfólióját folyamatosan, akvizíciós úton 
szélesítése és klasszikus, konzervatív, valamint az ESG értékrendnek megfelelő, a társadalmi és környezeti kihívásokra 
érzékeny 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 
Nagykereskedelmi üzletága által képviselt márkák közé tartozik az Isuzu, Jaguar, Land Rover, Saab alkatrészek utánpótlása, 
SsangYong és Opel, míg a Kiskereskedelmi üzletág által képviselt márkák között megtalálhatóak a BMW személyautók és 
motorkerékpárok, az Alpine, Dacia, Isuzu, Jaguar, KIA, Land Rover, Maserati, MINI, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, 
SsangYong, Suzuki, Toyota 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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