
 

 

 

Budapest, 2018. október 31. 
 
 

A MOL-csoport 2018 harmadik negyedéves eredményének publikációja  

A MOL Nyrt. ezúton tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket, hogy a mai napon az alábbi 

dokumentumokat tette közzé:  

• 2018. III. negyedéves eredmények prezentációja 

• Pénzügyi és működési adatok 

• 2018 III. negyedéves eredmények sajtóközlemény 

Az időszak főbb eseményei: 

► Az újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta” EBITDA 23%-kal emelkedett az előző év azonos 
időszakához képest, és 708 millió dollárt ért el 2018 III. negyedévében, melynek köszönhetően az 
első három negyedév EBITDA-ja éppen meghaladta a 2 milliárd dollárt. 

► Az egyszerűsített szabad cashflow 22%-os emelkedés mellett 398 millió dollárt ért el, így az első 
három negyedévben az egyszerűsített szabad cashflow 1,29 milliárd tett ki, amely már most eléri 
az éves célsáv felső értékét. 

► Az Upstream EBITDA 70%-al ugrott meg és 319 millió dollárt ért el az előző év azonos időszakához 
képest a növekvő olaj és gázáraknak köszönhetően. 

► A Downstream harmadik negyedéves újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta” EBITDA-ja az előző év 
azonos időszakával közel azonos szinten maradt, annak ellenére, hogy a Downstream árrések 
lényegesen gyengébbek voltak. 

► A Fogyasztói Szolgáltatás EBITDA-ja továbbra is kétszámjegyű növekedést hozott és ismét rekord 
szintet ért el (+11% év/év alapon, 147 millió dollár). 

 
Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató így értékelte az eredményeket:  
„Az erős harmadik negyedéves eredményeinknek köszönhetően elérhető közelségbe került az év 
során megemelt, 2,4 milliárd dolláros 2018. évi újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta” EBITDA célunk 
teljesítése vagy túlteljesítése, miközben jelentős eredményeket értünk el a 2030-as stratégiánk 
átfogó átalakítási folyamatainak megvalósítása során is.  A harmadik negyedévben több mint 20%-kal 
növeltük EBITDA-nkat és szabad cash flow termelésünket, ami egyrészt a magas olajárak jóvoltából 
elért jobb kutatás-termelési eredményeinknek, másrészt a Fogyasztói Szolgáltatások üzletág 
kétszámjegyű növekedésének, valamint a romló makrogazdasági környezet ellenére kiegyensúlyozott 
eredményeket produkáló Downstream szegmensnek köszönhető. Szintén a negyedév során aláírtuk a 
vállalatcsoport kiemelt projektjének, a poliol üzem tervezési, beszerzési és kivitelezési feladataihoz 
kapcsolódó szerződéseket, valamint stratégiai együttműködést kötöttünk a műanyag hulladék 
újrahasznosítás terén is.” 
 
 
További információ: 
Befektetői Kapcsolatok:     + 36 1 464 1395 
Fax:                                   + 36 1 464 1335 
 

https://molgroup.info/images/molgroup/pdf/investor_relations/financial_results_and_reporting/quarterly_reports/Q3_2018_results.pdf
https://molgroup.info/images/molgroup/pdf/investor_relations/financial_results_and_reporting/quarterly_reports/MOL_Group_FR_tables_2012-2018_Q3.xlsx
https://molgroup.info/images/molgroup/pdf/befektetoi_kapcsolatok/penzugyi_jelentesek/negyedeves_jelentesek/Q3_sajtokozlemeny.pdf

