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Változtatások okai

▪ Tpt módosítások
▪ 24/2008-as PM rendelet
▪ Belső folyamatok változása
▪ MAD MAR
▪ GDPR
A jelenlegi szabályzat 40 oldalas
Compliance keretén belül kötelező online oktatás, +vizsga, minden számítógépet használó
munkavállalónak

▪
▪
▪
▪

bennfentes információ
bennfentes kereskedelem (MAR)
bennfentes jegyzék
rendkívüli és rendszeres bennfentes időszak

RENDSZERES TÁJÉKOZTATÁS KÖRÉBE ESŐ INFORMÁCIÓ
Fajtái

▪ Éves és féléves jelentés,
▪ Önkéntes alapon publikált negyedéves jelentések (Q1, Q3, Q4)
Bennfentes csoportok

▪ MAR szerinti vezető feladatokat ellátó személyek 30 napos tilalmi időszak (éves, féléves)
▪ Igazgatóság, Felügyelő Bizottság
▪ Management, és management titkárok
▪ Pénzügyi jelentés készítésében részt vevő valamit ahhoz hozzáférő személyek (Pénzügy
terület, Kommunikáció, IR, SAP jogosultak)
Éves bennfentes naptár

A Befektetői kapcsolat szervezet a minden év végén összeállítja a rendszeres tájékoztatási
kötelezettség kapcsán várható bennfentes időszakokat a különböző bennfentes csoportok
vonatkozásában

RENDES TÁJÉKOZTATÁS KÖRÉBE ESŐ BENNFENTES INFORMÁCIÓ
KEZELÉSÉNEK FOLYAMATA
Folyamat lépései
Befektetői
Kapcsolatok
Vezető
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tájékoztatása több lépcsőben
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személyek
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VÉGE

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS KÖRÉBE ESŐ INFORMÁCIÓ FAJTÁI
Döntés alapján, vagy annak következtében keletkezik

▪ Saját részvény ügyletek
▪ Beruházási projektek
▪ Üzletfejlesztési projektek (akvizíciók divesztíciók)
▪ Kötvényügyletek, hitel, hitelkeretek
Rendkívüli esemény alapján keletkezik

Bármely a társaság működését, megítélését befolyásoló rendkívüli esemény (per, baleset stb.)
ami nem publikus
Havi pénzügyi jelentések kapcsán keletkezik

A havi becsült eredmények hozzáférhetősége vagy a konszolidáció lezárása után a Beszámolási
Vezető és a Befektetői Kapcsolatok vezetője elemezi, hogy a jelentés tartalmaz-e Bennfentes
Információt. Ha igen azt haladéktalanul publikálni kell vagy a Bennfentes Bizottság döntése
alapján késleltetni kell

BENNFENTES BIZOTTSÁG
A Bennfentes Bizottság tagjai

G-CFO, Csoportszintű Jogi Igazgató, Befektetői Kapcsolatok vezetője és a releváns
projekt/ügylet Adatgazdája.
A Bennfentes Bizottság feladata: DÖNT

▪ Egy információ Bennfentes Információvá válásának időpontjáról/határidejéről,
▪ A Bennfentes Információ MOL általi nyilvánosságra hozataláról vagy késleltetéséről,

▪ A piaci szereplők véleményére vonatkozó közvélemény kutatások (Market sounding) esetén
a Bennfentes Információ megoszthatóságáról
▪ A piaci közvélemény kutatásra vonatkozó megkeresés esetén a személyek által fogadandó
Bennfentes Információ fogadásáról és az érintett Bennfentes Információ kezeléséről,

▪ A tilalmi időszak alatti kereskedés engedélyezéséről.

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS KÖRÉBE ESŐ BENNFENTES INFORMÁCIÓ
KEZELÉSÉNEK FOLYAMATA
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A VEZETŐI FELADATOKAT ELLÁTÓ SZEMÉLYEK ÉS A VELÜK SZOROS
KAPCSOLATBAN ÁLLÓ SZEMÉLYEK TÁJÉKOZTATÁSI ÉS JELENTÉSI
KÖTELEZETTSÉGE
MOL nyilvántartást vezet a Vezetői Feladatokat Ellátó Személyekkel Szoros Kapcsolatban Álló
Személyekről

A Vezetői Feladatokat Ellátó Személyek kötelesek a Compliance Vezetőt értesíteni a velük
Szoros Kapcsolatban Álló Személyek nevéről és legfontosabb azonosító adatairól, valamint
kötelesek megküldeni a Szoros Kapcsolatban Álló természetes Személyek által aláírt, személyes
adatok kezeléséről szóló tudomásul vételi nyilatkozatot.
Előzetes tájékoztatás a tervezett ügyletekről

A Vezetői Feladatokat Ellátó Személy és a Velük Szoros Kapcsolatban Álló Személyek kötelesek
előzetesen jelezni, minden MOL részvényre vagy az ezekhez kapcsolódó származtatott vagy
más Pénzügyi eszközre vonatkozó ügyletkötési szándékukat Compliance Vezetőnek (okok)
Ügyletkötést követő bejelentések

▪ A tőzsdei bejelentést az ügyletkötő által megküldött adatok alapján a Befektetői
kapcsolatok teszi meg.

▪ Az MNB felé az ügyletkötő jelent de a Befektetői kapcsolatok erre minden esetben
figyelmezteti

SZABÁLYZAT ÁLTAL ÉRINTETT EGYÉB TERÜLETEK I.
Tilalmi időszak alatti kereskedés szabályai

Bennfentes Bizottság engedélyezheti Vezetői Feladatokat Ellátó Személy számára:

•

eseti alapon olyan kivételes körülmények – például súlyos pénzügyi nehézség – megléte
következtében, amelyek szükségessé teszik a MOL részvények azonnali eladását; vagy

•

ha egy MRP-program, megtakarítási konstrukció, részjogosultság keretében történik.

Egyéb Kibocsátókra Vonatkozó Bennfentes Információkkal kapcsolatos tilalmak

•

MOL mint jogi személy kerül fel bennfentes listára

•

Compliance vezető készít listát az érintett munkavállalókról azok értesítése mellett.

SZABÁLYZAT ÁLTAL ÉRINTETT EGYÉB TERÜLETEK II.
Piaci szereplők véleményére vonatkozó közvélemény kutatások, Market sounding (pénzügyi eszközök
értékesítői végzik)

A Befektetői kapcsolatok vezetője felel a folyamatért, az átadást a piaci közvéleménykutatást
végző vezetővel együtt végzi
•

Igyekszik elkerülni a bennfentes információ átadását

•

Feljegyzést készít, folyamatosan frissíti, a felügyletnek kérésre átadja

•

Bennfentes információt csak Bennfentes Bizottság engedélyével adhatja át

•

Bennfentes információ átadás esetén tájékoztatja a fogadó felelt és jóváhagyást kér tőle,
listát készít a bennfentesekről

Közvélemény kutatások kapcsán MOL-hoz kerülő bennfentes információ

•

A Bennfentes Bizottság hoz döntést a Bennfentes Információ fogadásának jóváhagyásáról

•

Compliance vezető készít listát az érintett munkavállalókról azok értesítése mellett.

