Budapest, 2019. november 4.

A MOL megvásárolja az azeri ACG olajmező 9,57%-át, a BTC csővezetékben 8,9%-os
részesedést szerez

A MOL Nyrt. az alábbiakról tájékoztatja a piaci szereplőket:
A MOL-csoport és a Chevron Global Ventures, Ltd és a Chevron BTC Pipeline, Ltd ma szerződést írt alá
azerbajdzsáni nem operált kutatási-termelési eszközök és csővezeték megvásárlásával kapcsolatban.
A megállapodás értelmében a MOL tulajdonába kerül az Azeri-Chirag-Gunashli (ACG) olajmező 9,57%os illetve a Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC) vezeték 8,9%-os részesedése. A BTC csővezeték a Földközi-tenger
partján található Ceyhant köti össze az ACG mezővel. A megállapodás értéke 1,57 milliárd dollár
(effektív nap: 2019. január 1.), mely a záráskor módosulhat. A zárást követően a MOL az ACG mező
harmadik legnagyobb tulajdonosává válhat.
A jelentős készletekkel rendelkező ACG mező a Kaszpi-tengeren található, ahol 1997 óta termelnek
kőolajat és a világ legnagyobb tengeri kőolajmezőinek egyike. Az ACG operátora a BP, a termelés hat
tengeri platformon zajlik, így a teljes termelés 2018-ban 584.000 hordó/nap szintet ért el. Az operátor
becslése szerint a 2017. szemptemberi 2049-ig terjedő licensz hosszabbítást követően a kitermelhető
földtani vagyon 3 milliárd hordót tesz ki.
Az eszközök megvásárlása teljes mértékben illeszkedik a MOL 2030-as stratégiájában megfogalmazott
célokhoz, egyúttal hozzájárul a MOL portfoliójának bővítéséhez:
-

a kutatás-termelés divízió hosszabb távú termelési potenciálja javul, ezáltal is hozzájárulva az
integrált, külső környezetnek ellenálló üzleti modell elmélyítéséhez;

-

a kutatás-termelés divízió hosszú-távú versenyképessége növekszik: a két évtizede
megbízhatóan működő termelőeszköz mintegy 20 ezer hordó/nap termeléssel járulhat hozzá
a MOL-csoport kihozatalához a következő években;

-

a tranzakció elősegíti a vállalat kutatás-termelés üzletágának nemzetközi portfoliójának
bővítését a FÁK régióban nem operált részesedés megvásárlásával, amellyel olyan vezető
olajipari vállalatok partnerévé válik a MOL mint a BP (operátor) vagy a Socar (az azeri nemzeti
olajvállalat).

-

jelentős mértékű EBITDA és cash-flow hozzájárulás: alacsony költségszintű eszköz, amely kis
mértékű beruházási igény mellett alacsony olajárkörnyzetben is profitábilsan működhet;

-

Azerbajdzsán hosszú múltra visszatekintő, stabil, befektető-barát szabályozási környezettel
rendelkezik, az ACG olajmező messze a legfontosabb stratégiai eszköz az országban;

-

A tranzakciót rendelkezésre álló likviditás felhasználásával finanszírozza a MOL, a tranzakció
nem befolyásolja a vállalat alaposztalék növelésére vonatkozó szándékát.

A tranzakció zárása további kormányzati és szabályozói engedélyek megszerzéséhez kötött, mely 2020
második negyedévében történhet meg. A MOL várakozásai szerint a vállalat teljes 2P készletállománya
360-380 millió hordóra módosulhat 2020 végére.
„Ez az 1,57 milliárd dolláros tranzakció kiemelkedően fontos mérföldkő, hiszen jelentős lépést tettünk
a nemzetközi kutatás-termelés portfoliónk megerősítésében, üzletágunk egyik legfontosabb működési
területén, a Független Államok Közösségében lépünk partnerségre a világ több vezető olajcégével. A
megállapodás zárását követően termelésünk felét a Közép-Kelet Európa régión kívülről származó
forrásból biztosítjuk, amely megfelelő egyensúlyt ad az üzletág számára. Ezek az új hordók tovább
erősítik a külső környezet változásainak ellenálló, integrált üzleti modellünket, amely biztos hátteret
nyújt a MOL 2030-as transzformációjának megvalósításához cash-flow termelésünk fokozásával,
valamint lehetőségünk nyílik növelni a részvényeseinknek fizetett osztalékot” – mondta Hernádi Zsolt,
a MOL-csoport elnök-vezérigazgatója.
„Az ACG üzlet új fejezetet nyit a MOL kutatás-termelés üzletágának történetében, hiszen ígéretünknek
megfelelően inorganikus úton pótoljuk készleteinket. Az ACG akvizíció megvalósításával megőrizzük a
MOL kutatás-termelés kiváló cash flow termelő képességét hosszabb távon is. Az üzletág remek
eredményeket ért el az elmúlt három évben és ezzel a megállapodással folytatjuk a MOL kutatástermelés nemzetközivé alakítását a MOL 2030-as stratégiájával össszhangban” – mondta Berislav
Gaso, a MOL-csoport kutatás-termelésért felelős vezérigazgató-helyettese.
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