
 

 

 

  

 

 

       Budapest, 2022. március 23. 

 

A MOL értékesíti az Upstream eszközeit az Egyesült Királyságban 

 

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

A mai napon a MOL megállapodást írt alá a Waldorf Production Limited („Waldorf”) vállalattal, 

amely az Egysült Királyságban lévő teljes Upstream portfóliójának értékesítését magában foglalja. 

 

Az értékesítésre bocsájtott tengeri eszközök közé tartozik a MOL 20%-os részesedése a Catcher 

mezőben, 50%-os részesedése a Scolty & Crathes és 21,8%-os részesedése a Scott mezőben, valamint 

további részesedések számos más licenszben. A MOL szénhidrogén termelése az Egyesült 

Királyságban 2019-ben 18 ezer hordó egyenérték/nap feletti csúcsot ért el, az elmúlt két évben a 

kitermelés csökkent, ennek következtében 2021 negyedik negyedéves termelése csupán kis 

mértékben haladta meg a 12 ezer hordó egyenérték/nap szintet. A MOL UK bizonyított és valószínű 

készlete (SPE 2P) 14,9 millió hordó egyenérték volt 2021 végén. 

 

A Waldorf 2021. január 1-i értékelési dátumra 305 millió dolláros vételi ajánlatot tett, amelyre a 

standard vételár-kiigazítások vonatkoznak. Ezen túlmenően a szerződés jövőbeni feltételekhez kötött 

kifizetést is tartalmaz (ún. „earn-out”), amely főként az olajárak alakulásától függ a 2022-2025 

időszakban. 

 

A tranzakció eredményeként a Waldorf átveszi az összes jövőbeni mezőfelhagyási kötelezettséget, 

így a MOL a tranzakció zárásakor mintegy 350 millió dollár céltartalékot vezethet ki könyveiből. Ezen 

felül a MOL átlagos kitermelési költsége várhatóan javul a tranzakció lebonyolítását követően, mivel 

az értékesített eszközök termelési költsége meghaladja a MOL Upstream portfólió többi részének 

átlagos kitermelési költségeit. 

 

A tranzakció zárása további jóváhagyások megszerzéséhez kötött és várhatóan 2022 második felében 

történhet meg. 

 

Az értéksített eszközök listája: 

Eszköz MOL Részesedése 

Greater Catcher Area 20,00% 
Scott 21,83% 

Telford 1,59% 
Rochelle 20,71% 

Scolty & Cratches 50,00% 
Broom 29,00% 

Cladhan 33,50%* 
Brent Pipeline System 1,77% 
Sullom Voe Terminal 0,72% 

  
*A MOL jelenleg inaktív partner („sleeping owner”) 



 

 

 

További információkért keresse a Befektetői kapcsolatok osztályt: 

Befektetői Kapcsolatok:  + 36 1 464 1395 

Email:    investorrelations@mol.hu 
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