
 

 

 

Budapest, 2019. augusztus 2. 

 

Publikálásra került a MOL-csoport 2019-es féléves jelentése 

 
A MOL Nyrt. mai napon az alábbi dokumentumokat tette közzé: 
 

- 2019. féléves jelentés 
- Prezentáció a 2019. Féléves és II. negyedéves eredményekről (angol nyelvű) 
- Pénzügyi és működési adatok 
- Sajtóközlemény a 2019. féléves eredményekről 
- Befektetői prezentáció (angol nyelvű) 
- Videóüzenet a 2019. II. negyedéves eredményekről 

 
Az időszak főbb eseményei:  

► Az újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta” EBITDA év/év alapon 5%-kal csökkent, 634 millió dollár 
volt a második negyedévben, ezáltal az első félévben elérte a 1,15 Mrd dollárt 

► Az Upstream szegmens EBITDA-ja év/év alapon csökkent, 269 millió dollárt ért el, elsősorban az 
alacsonyabb olaj- és gázárak és néhány egyszeri költség következtében 

► A Downstream szegmens újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta” EBITDA-ja az előző évivel közel 
azonos szintet ért el, 265 millió dollár volt, a második negyedévben a jelentősen gyengébb 
finomítói környezet ellenére 

► A Fogyasztói Szolgáltatások szegmens forintban kifejezett EBITDA növekedése év/év alapon 13% 
volt a második negyedévben, dollárban kifejezve azonban az EBITDA növekedése lassult a 
második negyedévben, év/év alapon 6%-kal, 118 millió dollárra nőtt 

► Az organikus beruházások értéke a második negyedévben több mint kétszeresére, 506 millió 
dollárra nőtt, és az első félévben is közel megduplázódott, 793 millió dollárt tett ki a 
transzformációs projektek növekvő költségei miatt. 

Hernádi Zsolt, a MOL elnök-vezérigazgatója elmondta:  
“2019 első félévében 1,15 milliárd dollár EBITDA eredményt értünk el, ami a változó külső 
környezetnek ellenálló, integrált üzleti modellünknek köszönhetően csak kis mértékben marad el a 
2018 első hat hónapjának kiemelten jó eredményétől annak ellenére, hogy mind az olajár mind a 
finomítói margin csökkentek. Ez azt jelenti, hogy jó úton járunk, hogy elérjük, vagy akár meg is 
haladjuk a 2019-es évre vonatkozó újrabeszerzési árakkal becsült 2,3 milliárd dolláros „tiszta” EBITDA 
előrejelzésünket. Az egyszerűsített szabad pénzáram továbbra is pozitív maradt, amellett, hogy közel 
300 millió dollárt költöttünk el a stratégiai transzformációs projektekre, többek között a Poliol 
Projektre, mely ütemterv szerint halad.” 
 
 
 

További információkért keresse a Befektetői kapcsolatok osztályt: 
 
Befektetői Kapcsolatok:  +36 1 464 1395 
Email:  investorrelations@mol.hu 
 

https://molgroup.info/storage/documents/publikaciok/negyedeves_jelentesek/2019/mol_group_2019h1_report_hun.pdf
https://molgroup.info/storage/documents/publikaciok/negyedeves_jelentesek/2019/q2_2019_results.pdf
https://molgroup.info/storage/documents/publikaciok/negyedeves_jelentesek/2019/mol_group_fr_tables_2012_2019_q2.xlsx
https://molgroup.info/storage/documents/altalanos_dokumentumok/ir_news_documents/2019_q2_sajtokozlemeny.pdf
https://molgroup.info/storage/documents/publikaciok/befektetoi_prezentaciok/2019/mol_ir_presentation_august_2019_web.pdf
https://youtu.be/J6uAUlVVhVY
mailto:investorrelations@mol.hu

