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Publikálásra került a MOL-csoport 2020-es harmadik negyedéves jelentése 

 

A MOL Nyrt. a mai napon az alábbi dokumentumokat publikálta:  

• Prezentáció a 2020. III. negyedéves eredményekről, 

• Pénzügyi és működési adatok, 

• 2020. III. negyedéves eredmények sajtóközlemény, 

• Frissített Befektetői prezentáció, 

• Videóüzenet a 2020. III. negyedéves eredményekről 

Az időszak főbb eseményei: 

 Az újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta” EBITDA erőteljesen növekedett a második negyedéves 

mélyponthoz képest, és 610 millió dollárt ért el 2020 harmadik negyedévében, ami csak 12%-kal 

marad el az előző évi szinttől. Így az első három negyedév EBIDTA-ja 1,59 milliárd dollárt tett ki, mely 

14%-kal alacsonyabb az elmúlt évi értéknél. Ennek köszönhetően reális esély van rá, hogy elérjük az 

éves EBITDA iránymutatás-sáv felső határát, az 1,9 Mrd dollár körüli értéket. 

 Az Upstream szegmens EBITDA-ja a harmadik negyedévben visszapattant, bár a 212 millió dollár még 

10%-kal elmaradt az előző évi szinttől, köszönhetően az alacsonyabb olaj- és gázáraknak melyeket 

részben ellensúlyozott az ACG. 

 A Downstream üzletág újrabeszerzési árakkal becsült tiszta EBITDA-ja szintén növekedni tudott a 

második negyedévi mélypontról elérve a 202 millió dolláros szintet, de ez még mindig 26%-kal 

kevesebb mint egy éve, a nagyon alacsony finomító árrések miatt. 

 A Fogyasztói Szolgáltatások szegmensben a harmadik negyedévben visszatért a két számjegyű 

EBITDA növekedés, (183 millió dollár, +14% év/év alapon) és a szegmens 300 millió dollár 

egyszerűsített szabad pénzáramot termelt az első három negyedévben, ezáltal a csoport 

legnagyobb szabad cash flow termelőjévé vált. 

Hernádi Zsolt, elnök-vezérigazgató elmondta: „A harmadik negyedéves eredmények jelentős javulást 

mutattak a második negyedév alacsony szintjéhez képest. Ennek köszönhetően reális esély van arra, hogy 

elérjük a 2020-ra adott EBITDA iránymutatás-sáv felső határát, az 1,9 milliárd dollár körüli értéket.  Minden 

szegmens pozitív szabad pénzáramot ért el az év eddigi részében a világjárvány ellenére, bizonyítva 

működésünk erősségét és ellenállóképességét. A Fogyasztói Szolgáltatások szegmens rekordmagas harmadik 

negyedéves EBITDA-t termelt, de a többi szegmens is jó eredményeket szállított a nyomott nyersanyagárak 

és árrések ellenére: a Kutatás-termelés üzletág az ACG akvizíciónak, míg a Feldolgozás és kereskedelem 

üzletág a kimagasló finomítói kihasználtságnak és feldolgozási aránynak köszönhetően tudott javítani 

eredményén. Mindezek ellenére ébernek kell lennünk, mivel a járvány még nem ért véget, és a következő 

hónapok ismét komoly kihívások elé állíthatnak minket.” 

További információ, kapcsolat: 
Tel:  +36 1 464 1395  
Email:  investorrelations@mol.hu 
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