
vállalaTi inFormáCióK
 
A MOl nyrt. alapításának dátuma: 1991. október 1. Bejegyezve a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság jegyzékében 1992. június 10-i 
dátummal, 1991. október 1-jei hatállyal 01-10-041683 számon.

jogelőd: Országos Kőolaj- és Gázipari tröszt és tagvállalatai

A jelenleg érvényes alapszabályt a 2014. április 24-i évi rendes közgyűlésén fogadták el. Az Igazgatóság ezt követően a telephelyekre 
vonatkozóan (az alapszabály 2. számú mellékletében) hajtott végre módosításokat 2015. február 19-i és 2016. március 17-i hatály-
lyal. Az aktuális alapszabály megtekinthető vagy igényelhető a társaságtól, valamint elektronikus formában letölthető a társaság 
honlapjáról. 

Alaptőke 2015. december 31-én: 104.518.484 névre szóló, egyenként 1.000 Ft névértékű, „A” sorozatú törzsrészvényből, 1 darab 
névre szóló, 1.000 Ft névértékű, meghatározott elsőbbségi jogokat biztosító, „B” sorozatú szavazatelsőbbségi részvényből, valamint 
578 névre szóló, egyenként 1.001 Ft névértékű, „C” sorozatú törzsrészvényből áll.

Tulajdonosi szerKezeT 

2015. 12. 31. 2014. 12. 31.

részvény névérték 
(ezer ft)

%
részvény névértek 

 (ezer ft)
%

Külföldi befektetők 23.395.798 22,4 20.697.734 19,8

magyar állam 25.857.957 24,7 25.857.957 24,7

Cez mH b.v. 7.677.285 7,3 7.677.285 7,3

oman oil (budapest) limited 7.316.294 7,0 7.316.294 7,0

oTP bank nyrt. 5.010.826 4,8 5.014.924 4,8

oTP alapkezelő 1.100.984 1,1 1.143.253 1,1

magnolia Finance 6.007.479 5,7 6.007.479 5,7

ing bank n.v. 5.220.000 5,0 5.220.000 5,0

Crescent Petroleum 3.000.000 2,9 3.161.116 3,0

dana Gas pjsc 0 0,0 1.136.116 1,1

uniCredit bank ag. 5.380.496 5,1 4.080.496 3,9

Credit agricole 2.129.666 2,0 2.129.666 2,0

Hazai intézményi befektetők 5.892.303 5,6 6.429.677 6,2

Hazai magánszemély befektetők 4.999.317 4,8 5.804.341 5,6

mol nyrt. (saját részvények) 1.530.659 1,5 2.842.726 2,7

összesen: 104.519.064 100,0 104.519.064 100,0

Felhívjuk a figyelmet, hogy a fenti kimutatás a részvénykönyvi bejegyzési kérelmek és a részvényesek publikált bejelentései alapján 
készült, és nem teljesen tükrözik a részvénykönyvbe bejegyzett tulajdonosi struktúrát. A részvénykönyvi bejegyzés nem kötelező. 
A részvényes a társasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényest a részvénykönyvbe bejegyezték. 
A MOl alapszabálya értelmében, egy részvényes vagy részvényesi csoport sem gyakorolhatja a szavazati jogok több mint 10%-át.

a részvényekre vonatkozó információ

A MOl részvények árfolyamát közzéteszi a magyar napilapok többsége, és többek között elérhető a Budapesti értéktőzsde 
honlapján (www.bet.hu). A MOl nyrt. DR-jainak indikatív áralakulása és forgalma a londoni IOB-n, a thomson Reuters rend-
szeren a MOlBq.l RIC kóddal, a Bloomberg rendszeren a MOlD lI RIC kóddal érhető el. A MOl részvények és DR-ok részt 
vesznek továbbá az amerikai Pink sheet OtC piac kereskedésében.

Vállalati információk

http://bet.hu/


A MOl részvények Budapesti értéktőzsdén kialakult árfolyama a thomson Reuters rendszeren a MOlB.BU, a Bloomberg rend-
szeren pedig a MOl HB RIC kóddal érhető el.

Az alábbi táblázat mutatja a MOl részvények kereskedési adatait 2015-ben negyedéves bontásban.

idõszak béT Forgalom (db részvény) béT záróár (FT/részvény)

1. negyedév 5.701.939 12.120

2. negyedév 11.181.275 14.480

3. negyedév 7.587.262 12.220

4. negyedév 5.715.025 14.255

 
sajátrészvény állOmány

A 2014-es év folyamán az alábbi sajátrészvény tranzakciók történtek:

váltOzás Oka
"a" sorozaTÚ 

TÖrzsrészvény (db)
"C" sorozaTÚ 

TÖrzsrészvény (db)

sajátrészvények száma, 2014. december 31. 2.842.147 578

az opciós szerződés módosítása uniCredit bank ag-vel és további részvények 
értékesítése részükre

-1.300.000

részvényjuttatás a mol igazgatósági tagok részére -12.067

sajátrészvények száma, 2015. december 31. 1.530.080 578

 
a Társaság szervezeTében, illeTve a Felső vezeTés ÖsszeTéTelében beKÖveTKezeTT 
váltOzásOk:

Személyi változás a MOL-csoport Upstream divíziójának felsővezetésében

Alexander Dodds, a MOl-csoport Upstream divíziójának Ügyvezető Igazgatója személyes okokból a 2015. szeptember 21-től távo-
zott pozíciójából.

A MOl-csoport az Upstream divízió irányításával Dr. Berislav Gaso-t bízta meg. Dr. Gaso új feladatát továbbra is az Upstream 
divízió Chief Operating Officer-ként (ügyvezető igazgatóhelyettes) látja el.

A társaság 2015. április 16-án megtartott éves Rendes Közgyűlése az alábbi határozatokat hozta:
  Az Igazgatóságának tagjává újraválasztotta járai Zsigmond urat 2015. április 29-től 2020. április 28-ig tartó időtartamra.
  Az Igazgatóságának tagjává újraválasztotta Dr. Parragh lászló urat 2015. április 29-től 2020. április 28-ig tartó időtartamra.
  Az Igazgatóságának tagjává újraválasztotta Dr. Martin Roman urat 2015. április 29-től 2020. április 28-ig tartó időtartamra.
  A Felügyelő Bizottság tagjává választotta Dr. szivek norbert urat 2015. április 29-től 2020. április 28-ig tartó időtartamra.

töröcskei István felügyelő bizottsági tagsága lejárt.
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a felső vezetés Mol kibocsátású értékpapír tulajdona 2015. december 31-én

név tisztséG 
mOl részvények 

száma
maGnOlia 

kötvények száma*

Hernádi zsolt
elnök-vezérigazgató (C-Ceo), az igazgató-
ság elnöke 

192.891 19

dr. Csányi sándor az igazgatóság tagja, alelnöke 9.500 86

molnár józsef
vezérigazgató (gCeo), az igazgatóság 
tagja

13.600 3

járai zsigmond az igazgatóság tagja 3.600 0

dr. anwar al-Kharusi az igazgatóság tagja 809 0

dr. martonyi jános az igazgatóság tagja 605 0

dr. Parragh lászló az igazgatóság tagja 3.670 0

dr. anthony radev az igazgatóság tagja 809 0

dr. martin roman az igazgatóság tagja 3.600 0

dr. világi oszkár
az igazgatóság tagja, ügyvezető igazgató, 
slovnaft a.s. vezérigazgató

14.810 5

mosonyi györgy a Felügyelő bizottság elnöke 39.588 0

dr. Chikán attila a Felügyelő bizottság elnökhelyettese 0 0

john i. Charody a Felügyelő bizottság tagja 0 0

slavomir Hatina a Felügyelő bizottság tagja 0 0

Hegedűs andrea
a Felügyelő bizottság munkavállalói képvi-
seletet ellátó tagja

0 0

juhász attila
a Felügyelő bizottság munkavállalói képvi-
seletet ellátó tagja

0 0

dr. Puskás sándor
a Felügyelő bizottság munkavállalói képvi-
seletet ellátó tagja

0 0

dr.sc. Žarko Primorac a Felügyelő bizottság tagja 0 0

áldott zoltán
ügyvezető igazgató, ina d.d. igazgatóságá-
nak elnöke 

60.000 2

Fasimon sándor ügyvezető igazgató, mol magyarország 10.000 2

Horváth Ferenc
ügyvezető igazgató Termékelőállítás- és 
Kereskedelem divízió

33.198 1

simola józsef** Pénzügyi-vezérigazgató- helyettes (gCFo) 16.310 6

*  Magnolia Finance ltd. által kibocsátott, 100 ezer euró névértékű, lejárat nélküli, MOl „A” sorozatú törzsrészvényre átváltható értékpapír.

**  simola józsef 2 darab 200.000 UsA dollár névértékű 2019. szeptember 26-ai lejáratú MOl GROUP FInAnCe dollár kötvényt is birtokol.

Vállalati információk


