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A MOL Fogyasztói Szolgáltatások bővíti portfólióját Lengyelországban 

 
A MOL Nyrt. („MOL”) ezúton tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket az alábbiakról: 

A MOL a mai napon megállapodást írt alá a PKN Orlen valamint a Grupa Lotos vállalatokkal, amely 
a Fogyasztói Szolgáltatások szegmensen belül több portfólióelem eladását és megvásárlását érinti. 
A MOL 417 töltőállomást vásárolt Lengyelországban, melyek közül 270 az eladó saját tulajdonában 
áll. A hálózat országos lefedettséget biztosít, és lehetővé teszi, hogy a MOL a harmadik 
legjelentősebb piaci szereplővé válhasson a lengyel üzemanyag-kiskereskedelmi piacon. Egy 
további, hosszú távú megállapodás biztosítja a megvásárolt hálózat üzemanyagellátását 
Lengyelországban versenyképes feltételek mellett. 

A mai tranzakció kiemelkedő inorganikus terjeszkedési lehetőséget kínál és kiválóan illeszkedik a 

Fogyasztói Szolgáltatások szegmens ambiciózus növekedési stratégiájához: 

1. Stratégiai megfontolások: az akvizíció megvalósításával a MOL még inkább diverzifikálja és 

kiterjeszti regionális jelenlétét a finomítói ellátási rádiuszán belül a kelet-közép-európai régió 

legnagyobb piacán. Az akvizíció megalapozza a MOL számára a jövőbeni növekedést, hiszen a 

vállalatunk eddig csak korlátozottan volt jelen az országban. 

2. Megvásárolt eszközök: a Lotos Paliwa tulajdonában álló, Lotos márkanévvel működő hálózat 

nemcsak különösen erős piaci pozíciót foglal el az autópálya mellett található töltőállomások 

piaci szegmensében, de adott a lehetőség a további organikus növekedésre, valamint a nem 

üzemanyag típusú termékek és szolgáltatások értékesítésének bővítésére. A tranzakció 

továbbá kiterjed márka licensszel kapcsolatos megállapodásra és a Lotos Paliwa által kiállított 

üzemanyag kártyák átvételére. A MOL töltőállomás hálózatának egy állomásra vetített 

üzemanyag értékesítése a tranzakció lezárását követően várhatóan javulni fog.  

3. Pénzügyi megfontolások: a tranzakció eredményeként a Fogyasztói Szolgáltatások szegmens 

EBITDA termelő képessége mintegy 70 millió dollárral emelkedhet. Az ügyletet rendelkezésre 

álló likviditás felhasználásával finanszírozza a MOL és az nem befolyásolja negatívan a vállalat 

korábban meghirdetett osztalékfizetési potenciálját.  

A vételi megállapodás szerinti teljes vételár 610 millió dollár, amely készpénz ellenértékből valamint 
pénzügyi lízinggel kapcsolatos kötelezettségből áll. Az ügylet zárásához többek között az Európai 
Bizottság jóváhagyása szükséges. 

Az akvizíció végleges jóváhagyásától függően a megállapodás részeként a MOL összesen 185 
töltőállomást értékesít 259 millió dollárért a PKN Orlennek, amelyek közül 144 töltőállomás 
Magyarországon, 41 töltőállomás Szlovákiában található.   

Az eladási és a vételi tranzakciók zárása egyaránt a vételár nettó adósság és a működőtőke 
korrekciójával valósul meg, mindkét ügylet várhatóan 12 hónapon belül lezárulhat. 

 

 



Hernádi Zsolt, a MOL-csoport elnök-vezérigazgatója elmondta: 

„A MOL számára ez a megállapodás jelentős lépést jelent azon a stratégiai átalakulási úton, amelyet 
2016-ban kezdtünk el és felgyorsítottunk a tavaly frissített stratégiánkkal. Az azerbajdzsáni ACG 
olajmezőben lévő részesedés megszerzése, az új magyarországi poliol-üzem építése és a 
Lengyelországba való belépésünk mind-mind fontos mérföldkövek a céljaink megvalósításához vezető 
úton. Az akvizíció révén belépünk Kelet-Közép-Európa legnagyobb piacára, és mintegy 40 millió 
potenciális ügyfelet érhetünk el termékeinkkel és szolgáltatásainkkal. A magyarok és a lengyelek 
ugyanazzal a történelmi háttérrel rendelkeznek. Közös célunk a kelet-közép-európai régió 
energiaellátásának biztosítása, és úgy vélem, hogy az észak-déli energiafolyosó ezzel a 
megállapodással tovább erősödik.”  

Ratatics Péter, a MOL-csoport Fogyasztói Szolgáltatások ügyvezető igazgatója hozzá tette: 

„Közel egy évvel ezelőtt jelentettük be a MOL 2030+ frissített stratégiánkat, amelyben a kitűzött 
célunk az volt, hogy 2025-ig 2200 egységre bővítsük töltőállomás-hálózatunkat a kelet-közép-európai 
régióban. A tranzakció révén máris túlszárnyaltuk a célunkat, ráadásul Lengyelországot is 
bekapcsoltuk portfóliónkba. Nem állunk meg itt: hiszünk abban, hogy a Fogyasztói Szolgáltatások 
üzletág komoly lehetőséget jelent számunkra az energiaátmenet során. Célunk, hogy egyre több 
ügyfelet szolgáljunk ki, és a változó fogyasztói szokásoknak megfelelő mobilitási megoldásokat 
kínáljunk a legmagasabb minőségű szolgáltatásokkal és termékekkel kiegészítve. A Lotos nagyszerű 
hálózata pedig kiváló alapot biztosít ehhez.” 

 

 

 
További információért forduljon a Befektetői Kapcsolatokhoz: 

Telefon: + 36 1 464 1395 
Email:  investorrelations@mol.hu  
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