
      Budapest, 2022. február 18. 
 

Publikálásra került a MOL-csoport 2021. negyedik negyedéves jelentése  

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

• Prezentáció a 2021. IV. negyedéves, valamint éves eredményekről, 

• Pénzügyi és működési adatok, 

• 2021. IV. negyedéves eredmények sajtóközlemény, 

• Frissített Befektetői prezentáció, 

Az időszak főbb eseményei: 

 Az újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta” EBITDA 947 millió dollárt ért el 2021 negyedik 
negyedévében, így az éves EBIDTA 3.531 millió dollárt meghaladva a frissített éves célkitűzést (3,2 
milliárd dollár). 

 Az organikus CAPEX 1.543 millió dollárt tett ki, így az egyszerűsített szabad pénzáram („tiszta” EBITDA 
mínusz organikus CAPEX) 1.988 millió dollárt ért el 2021-ban, mivel az összes szegmens jelentős 
pozitív egyszerűsített szabad pénzáramot termelt. 

 A Downstream szegmens negyedik negyedéves újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta” EBITDA-ja az 
352 millió dollárra nőtt meghaladva az előző évi szintet, elsősorban a magas finomítói és petrolkémiai 
árrések következtében. 

 A Fogyasztói Szolgáltatások 116 millió dollár EBITDA-t ért el 2021 utolsó negyedévében, ami 10%-
kal elmarad az előző év azonos időszakától. 

 Az Upstream szegmens újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta” EBITDA-ja 2021 negyedik 
negyedévében 513 millió dollárra emelkedett vissza, felülmúlva az előző évi szintet, köszönhetően a 
folyamatosan emelkedő olaj- és gázáraknak. 

 2022-es tőkepiaci iránymutatás: 2,8 milliárd dollár körüli vagy azt meghaladó újrabeszerzési árakkal 

becsült „tiszta” EBITDA, és 1,7-1,8 milliárd dollár közötti organikus CAPEX, mely 1,0 milliárd dollár 

körüli vagy azt meghaladó egyszerűsített szabad pénzáramot eredményez. 

Hernádi Zsolt, elnök-vezérigazgató elmondta:  

„Büszke vagyok arra, hogy a MOL-csoport jelentősen túlteljesítette a megemelt éves célkitűzését, és 2021-

ben minden eddiginél magasabb, 3,5 milliárd dolláros EBITDA-t ért el. A MOL integrált üzleti modelljének és 

a jó belső teljesítményének köszönhetően maximálisan kiaknázhattuk a külső környezet adta lehetőségeket, 

így finanszírozni tudtuk transzformációs beruházásainkat. 

A működési kihívások ellenére folytattuk stratégiai transzformációs projektjeinket, amelyet egy évvel ezelőtt 

már felgyorsítottunk a Shape Tomorrow 2030+ frissített stratégiánk meghirdetésével. Az új poliol komplexum 

építése a terveknek megfelelően haladt, és inorganikus lépéseket is tettünk a Fogyasztói Szolgáltatások 

üzletág lengyelországi és szlovén portfóliójának megerősítése érdekében. Arra számítunk, hogy a külső 

környezet 2022-ben is változékony és kiszámíthatatlan marad, és ennek ellenére a MOL-csoport EBITDA-ja 

idén eléri vagy akár meg is haladhatja a 2,8 milliárd dollárt.” 

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

https://molgroup.info/storage/documents/publikaciok/negyedeves_jelentesek/2021/q4_2021_results_call.pdf
https://molgroup.info/hu/show/publikaciok/negyedeves_jelentesek/2021/mol_group_fr_tables_2012_2021q4.xlsx
https://molgroup.info/storage/documents/publikaciok/negyedeves_jelentesek/2021/mol_group_press_release_q4_2021_hu.pdf
https://molgroup.info/storage/documents/publikaciok/befektetoi_prezentaciok/2022/mol_ir_presentation_february_2022.pdf
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