
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 vonat-
kozóan (az alapszabály 2. számú mellékletében) hajtott végre módosításokat 2015. február 19-i hatállyal. az aktuális alapszabály megtekinthető 
vagy igényelhető a társaságtól, valamint elektronikus formában letölthető a társaság honlapjáról. 

alaptőke 2014. 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 

2014.12.31. 2013.12.31.

Részvény névérték  
(ezer Ft) % Részvény névértek 

(ezer Ft) %

külföldi befektetők 20.697.734 19,8 27.453.529 26,3
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. 6.158.177 5,9 5.652.859 5,4
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 3.161.116 3,0 3.161.116 3,0
dana gas PjsC 1.136.116 1,1 1.486.116 1,4
uniCredit bank ag. 4.080.496 3,9 4.080.496 3,9
Credit agricole 2.129.666 2,0 2.129.666 2,0
Hazai intézményi befektetők 6.429.677 6,2 2.197.591 2,1
Hazai magánszemély befektetők 5.804.341 5,6 3.793.751 3,6
mol nyrt. (saját részvények) 2.842.726 2,7 2.484.925 2,4
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 rendszeren 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.
a mol-részvények budapesti értéktőzsdén kialakult árfolyama a thomson reuters rendszeren a molb.bu, a bloomberg rendszeren pedig a 
mol Hb riC kóddal érhető el.

az alábbi táblázat mutatja a mol-részvények kereskedési adatait 2011-ben negyedéves bontásban.

időszak bét Forgalom (db részvény) bét záróár (Ft/részvény)
1. negyedév 4.858.148 12.550
2. negyedév 5.274.893 12.100
3. negyedév 5.070.380 12.050
4. negyedév 4.550.583 11.545

sajátrészvény-állomány

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

változás oka
„a” sorozatÚ 

tÖrzsrészvény 
(db)

„C” sorozatÚ 
tÖrzsrészvény 

(db)

Sajátrészvények száma, 2013. december 31. 2.484.346 578
részvényjuttatás a mol igazgatósági tagok részére -13.500
a otP bankkal kötött kölcsönszerződés megszüntetése 371.301
Új részvény kölcsönszerződés kötése az otP bankkal -371.301
a otP bankkal kötött kölcsönszerződés megszüntetése 371.301

az opciós szerződés módosítása uniCredit bank ag-vel és további részvények 
értékesítése részükre -1.300.000

Sajátrészvények száma, 2014. december 31. 1.542.147 578

a társaság szerVezetében, illetVe a felső Vezetés összetételében beKöVetKezett 
VáltozásoK:

A Társaság 2014. április 24-én megtartott Éves Rendes Közgyűlése az alábbi határozatokat hozta:

  az igazgatóságának tagjává újraválasztotta dr. Csányi sándor urat 2014. április 30-tól 2019. április 29-ig tartó időtartamra
  az igazgatóságának tagjává választotta dr. anwar al-kharusi urat valamint dr. anthony radev urat 2014. április 30-tól 2019. április 29-ig tartó 

időtartamra.
  az igazgatóságának tagjává választotta dr. martonyi jános urat 2014. július 1-től 2019. április 29-ig tartó időtartamra

dr. Horváth gábor, dr. dobák miklós és iain Paterson úr igazgatósági mandátuma lejárt, míg mulham al-jarf úr lemondott igazgatósági 
tagságáról.
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A felső vezetés MOL-kibocsátású értékpapír-tulajdona 2014. december 31-én

név tisztség mol-részvények 
száma

magnolia 
kÖtvények 

száma*

Hernádi zsolt elnök-vezérigazgató (C-Ceo), az igazgatóság 
elnöke 191.691 19

dr. Csányi sándor az igazgatóság tagja, alelnöke 8.000 86

molnár józsef vezérigazgató (gCeo), az igazgatóság tagja 12.400 3

járai zsigmond az igazgatóság tagja 2.400 -
dr. anwar al-kharusi az igazgatóság tagja - -
dr. martonyi jános az igazgatóság tagja - -
dr. Parragh lászló az igazgatóság tagja 2.470 -
dr. anthony radev az igazgatóság tagja - -
dr. martin roman az igazgatóság tagja 2.400 -

dr. világi oszkár az igazgatóság tagja, ügyvezető igazgató, 
slovnaft a.s. vezérigazgató 13.610 5

mosonyi györgy a Felügyelő bizottság elnöke 39.588 -
dr. Chikán attila a Felügyelő bizottság elnökhelyettese - -
john i. Charody a Felügyelő bizottság tagja - -
slavomir Hatina a Felügyelő bizottság tagja - -

Hegedűs andrea a Felügyelő bizottság munkavállalói 
képviseletet ellátó tagja - -

juhász attila a Felügyelő bizottság munkavállalói 
képviseletet ellátó tagja - -

dr. Puskás sándor a Felügyelő bizottság munkavállalói 
képviseletet ellátó tagja - -

töröcskei istván a Felügyelő bizottság tagja - -
dr.sc. Žarko Primorac a Felügyelő bizottság tagja - -

áldott zoltán Ügyvezető igazgató, ina d.d. igazgatóságának 
elnöke 60.000 2

alexander dodds Ügyvezető igazgató kutatás-termelés divízió - -

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 4

*  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.
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