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News Release 

 

David S. Graziosi megkezdi vezérigazgatói tevékenységét az Allison 

Transmissionnél 
 

Azt követően, hogy 2007-ben pénzügyi igazgatóként belépett a vállalathoz, az igazgatótanács 

2017-ben elnökké választotta  

 

INDIANAPOLIS – 2018. június 1. – az Allison Transmission bejelentette, hogy David S. 

Graziosi megkezdte a vállalatnál vezérigazgatói tevékenységét. Korábban, 2016 januárjától, 

mint elnök, pénzügyi igazgató dolgozott.  

 

“Nagyon izgalmas időszakban vagyunk része az Allison családjának és az egész iparágnak” 

mondta Graziosi. “Hiszem, hogy ez a vállalat és tehetséges munkatársai olyan helyzetben 

vannak, hogy kiaknázzák az előttünk álló lehetőségeket, ugyanakkor továbbviszik a megörökölt 

vezető pozíciót azokon a piacokon, ahol működünk, és azokban a közösségekben, ahol élünk 

és dolgozunk.”  

 

Graziosi vezérigazgatóvá történő megválasztását első ízben 2017 augusztusában jelentette be 

a vállalat igazgatótanácsa. Lawrence E. Dewey-t követi e pozícióban, aki idén május 31-én 

nyugdíjba vonult, mint az Allison 103 éves története során a vállalat leghosszabb ideig regnáló 

igazgatója.    

 

“Óriási megtiszteltetés, hogy én követhetem Larry-t az Allison vezérigazgatói székében” – 

mondta Graziosi. Sikeresen vezette át a vállalatot több jelentős változással bíró időszakon, 

folyamatosan hosszú távon sikeres céget építve fel. Azok az alapok, melyeket megteremtett, 

valamint az elért eredmények bármely más ipari szereplőtől megkülönböztetik az Allisont.” 

 

Az 52 éves Graziosi alelnök, pénzügyi igazgatóként 2007 novemberében, nem sokkal azt 

követően lépett be az Allisonhoz, miután a céget a General Motors értékesítette a The Carlyle 

Group és Onex Corporation részére, melyet aztán az Allison Transmission 2012 évi tőzsdei 

bevezetése követett. Graziosit 2016. januárjában elnökké nevezték ki, mely munkakörében 

hozzá tartoztak a gyártási, beszerzési, beszállítói minőségbiztosítási, minőségi, jogi, vállalati 

kapcsolatok és kommunikációs témakörök, valamint a belső audit, személyügyek, az 

információs rendszerek, és a pénzügyi tevékenységek is. Graziosi állami számviteli területen 

kezdte karrierjét, és kiterjedt multinacionális gyártási területen szerzett tapasztalattal 

rendelkezik. 

 

Vezérigazgatói posztja mellett Graziosi megtartja jelenlegi elnöki feladatait is.  
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“Mióta Dave belépett a vállalathoz, kiemelkedő vezetői tulajdonságokról tett tanúbizonyságot, 

átlátta az Allison működését és képes volt saját szerepének kiterjesztésére” – mondta Thomas 

W. Rabaut az igazgatótanács vezetője, és az Allison Jelölő és Vállalatvezetési Bizottságának 

elnöke. 

 

Májusban az igazgatótanács bejelentette, hogy G. Frederick Bohley III. követi Graziosit az 

Allison pénzügyi igazgatói székében ugyancsak június 1-jei hatállyal. Bohley 1991 óta dolgozik 

az Allisonnál, kinevezése előtt a pénzügyi és kincstárnoki alelnöki pozíciót töltötte be, melyet új 

felelősségi körei mellett is megtart.  

 

Az Allison Transmission  
Az Allison Transmission (NYSE: ALSN) a közepes- és nagy teherbírású, haszongépjárművekben 

alkalmazott automata sebességváltók legnagyobb gyártója, valamint vezető szerepet tölt be a városi 

buszokban alkalmazott hibrid-meghajtások gyártásában is. Az Allison váltókat többek között 

hulladékgyűjtő-, építőipari-, tűzoltó-, és áruelosztó-járművekben, buszokban, lakóautókban, valamint a 

védelmi és energia-szektorban alkalmazzák. Az 1915-ben alapított vállalat központja Indianapolisban 

(Indiana állam, USA) működik, és hozzávetőleg 2700 dolgozója van világszerte. Az Allison több mint 80 

ország piacán van jelen, regionális központjai működnek Hollandiában, Kínában és Brazíliában, gyárai 

pedig az Amerikai Egyesült Államokban, Magyarországon és Indiában találhatók. Az Allison világszerte 

hozzávetőleg 1400 független kereskedelmi és forgalmazó helyszínnel is rendelkezik. Bővebb 

információért kérjük, látogasson el az allisontransmission.com weboldalra.  
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A jövőre irányuló nyilatkozatokkal kapcsolatban 

E sajtóközlemény tartalmazhat a jövőre irányuló nyilatkozatokat. Minden olyan állítás e 

sajtóközleményben, amely nem a múltban megtörtént tény, csupán a jövőre irányuló nyilatkozatnak 

tekintendő. Legtöbb esetben a „talán”, „kellene”, „várhatóan”, „terv”, „projekt”, „várakozás”, „hisszük”, 

„becsüljük”, „szándékozunk”, „lehetne”, „lehetséges”, s az ezekhez hasonló kifejezések vagy tagadó 

formáik segíthetnek azonosítani e jövőre irányuló nyilatkozatokat. E bizonytalanságot érzékeltető 

kifejezések érzékeltetik, hogy a vállalat nem vállal garanciát semmilyen jövőbeni tevékenységre 

vonatkozóan, s magukban foglalnak már ismert és még nem azonosított kockázatokat. Azok a tényezők, 

melyek a végleges eredmény eltérését okozhatják a jövőre irányuló nyilatkozat megtételének 

időpontjában feltételezettől, magukban foglalhatják, de nem kizárólag az alábbiak lehetnek: 

eladósodottsággal kapcsolatos jelentős kockázatok, versenyképes piacokon való részvételünk, általános 

gazdasági és ipari tényezők, az a képességünk, hogy előkészítjük, kezeljük és sikeresen elérjük a 

technológiával, piacfejlesztéssel és a változó ügyféligényekkel kapcsolatos céljainkat, az Észak-Amerikán 

kívüli piacok automata váltók alkalmazására vonatkozó beszűkülése, termékeink olyan hibáinak 

felfedése, amelyek késleltetik az új modellek bevezetését, visszahívási akciók és/vagy megnövekedett 

garanciális költségek, a jövőbeni eladások csökkenése, márkanevünk vagy hírnevünk csorbulása; nettó 

eladásaink koncentrálódása 5 legfőbb ügyfelünk részére, illetve ezek közül bármelyik elvesztése; olyan 

veszélyek, melyek nemzetközi működésünkkel kapcsolatosak, a márkára és annak megítélésére 

vonatkozó veszélyek; osztalékfizetése hajlandóságunk, végül pedig, de nem utolsósorban dolgozói 

tiltakozások, munkabeszüntetések, illetve ilyen típusú munkaügyi tárgyalások, amelyek jelentősen 

megzavarhatják saját, illetve legbefolyásosabb ügyfeleink működését; osztalékfizetési és 

részvényvisszavásárlási szándékunkat, valamint más rizikókat és bizonytalanságokat, mely az 

üzletmenetet érinti, Éves Beszámolónk 10-K része, a Negyedéves beszámolók 10-Q része, illetve a 

szokásos beszámolók 8-K nyomtatványa tartalmazza. Bár úgy gondoljuk, hogy az efféle bizonytalanságot 

kifejező szavak/szókapcsolatok ésszerű feltételezéseken alapulnak, nem állíthatjuk bizonyossággal, hogy 

a várakozások megvalósulnak, illetve, hogy a bekövetkező változások nem lesznek anyagi hatással az 

eredményekre. Minden információ e sajtóközlemény megjelenésekor releváns. A jövőre vonatkozó 

nyilatkozataink frissítésére nem vállalunk kötelezettséget sem az aktuális eredmények megismerése, sem 

az várakozások változása esetén. 

 


