A MOL Magyar Olaj- 6s Gezipari Nyitvanosan Miikiid6 R6szv6nytar6asag iltat a Tiszai Vegyi
Kombinet Nyilvinosan Maiktid6 R6szv6nytersaseg Sltal kibocsetott r6szv6nyek megv6sirl6!6ra
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A

Tiszai Vegyi Kombindt Nyilv6nosan Mfikiid6 R6szv6nyt6rsasag (sz6khelye:

H-3581,

Tisza[jv5ros, TVK-lpartelep, TVK K6zponti iodai6z,21 19/3. hrsz. 1 36. epiilet; cegjegfz6kszama: Cg.
05-10-000065) demateridizeft, egyenk6nt 1010, -Ft, azaz e,.e'l'iz magyar forint n6v6rt6k, n6vre

sz6l6 tiirzsr6szv6nyeinek nyilv6nos v6teli aj6nlatihoz.

Az Ajenlattev6 gazdasegi tevekenysegerol sz6l6 ielent6sben kulon nem definialt nagybetus
kifejez6sek az Aj6nlatban meghaterozott jelent6ssel blrnak.

I.

AIreI-AHoS ADAToK

1.

Az ajenlaftevd neve 6s szekhelye (cime)

Az aj6nlattev6 MOL Uagyar Olaj-

&

G6zipari Nyilvanosan miik6d6 R66zv6nytiEasdg,

Sz6khely: H-1117, Budapest, Okt6ber huszonharmadika u. 18, Magyarorsz6g,
nyiNentartja a F6verosi Tiirvenysz6k Cegbk6sega, c6giegyz6ksz6ma: 01-1 0441683,
(a tovabbiakban

2.

vagy

,MOL").
"AjSntattey6'
Osszehangoltan eljdr6 szemalyek eseten a szemalyek azonositesi adatai Gzabbsi nev,
e andd lakclm, szaletdsi hely 6s id6)
Nem alkalmazand6.

3.

A v,teli ajAnlattal arintett r,szvenytdrsaseg neve, szdkhelye

(a tovebbiakban
vagy ,TVK')
"T6rcreiig"
Sz6khelye: H-3581, Tisza[jveros, TvK-lpartelep, TVK K6zponti lrodah6z, 2119/3. hrsz. 136.
Tiszai Vegyi Komblnet Nyilvinosan t6kod6 R6zv6nyt6rsa3ag
6piilet

4.

A kazremfikbdA torgalmaz6 neve, szekhelye
Lebonyolit6: Unicredit Bank Hungary Zrt. (1054 Budapest, Szabadsag t6r 5-6)

Tdrs-Lebonyolit6: Equilor Befektet6si Zrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 2llC)

5.

A vdteli ajdnlat k6zz6t1tel6nek helye
A BET honlapia (www.bet.hu), az MNB eltal Uzemeltetett honlap (www.kozzetetelek.hu), a
Lebonyolit6 honlapja (www.unicreditbank.hu), a Tars-Lebonyolit6 honlapja (www.equilor.hu)
6s az Ajenlattev6 honlapja (ir.mol.hu).

6.

Az ajenlattevdnek, 6s a vele asszehangoltan euer6 szemelyeknek a celtersasegban mer
megbvo reszesedesere vonatkoz' adatok

A MOL az Aianlat felugyeleti j6vahagyas celiaMl t0rten6 benyujtasa idopontj6ban az a|6bbi
r6szesed6ssel rendelkezik a T6rsas6gban:

R"a"nym'nn'{e TuLldonl
53
Tulrldoooc
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tElvzed 'r'ny
Jog (t6)
94,86
23.0.12.385
MOL Magyar Olaj 6s Gezipari ltlyihr6nosan
M0k0d0 Re6a,6nyt6rsasdg

Az Aianhftev6 az $en/.al kapcsdn nem jer el dsszehangoltan m6s szemellyel
szem6lyekkel.

vagy

A veteli ajenbt elfogadi)sAra nyitva

6116

id1szak

Az AjSnlati ld6tartam a Kezd6napon kezd6dik es a Zar6napig tart. A Kezd6nap a Magyar
Nemzeti Bank altal j6vahagyott Ajanht Megjelen6si Helyeken tort6n6 kozzetetebnek - ha a
kozz6tetelre a Megjelenesi Helyeken elter6 id6pontban kerul sor, a legk6s6bb megjeten6
kijzz6t6tel - napjat koveto (a k<izzet6tel napjdt mageban nem foglal6) masodik 6s otddik nap
kozotti id6szakra es6 nap (amelynek pontos datuma a Fetugyelet aftat j6vahagyoft vegteges
AjSnlatban kerul k0zzet6telre). Az Ajenlati ld6tartam atatt az Ajenlat az adott ElfogaO6 Hity
rendes Uzleti 6raiban etfogadhalo a ZAronag kiv6tet6vel, amikor az Al6nlat 15:00 6rdig
fogadhat6 el.

A v€teli ajdnlat finanszirozesera vonatkoz6 informAci1
Az Ajanlattev6 a v6teli ajanlatot sajat forr6sb6l finanszirozza.
Az Ajanlattev6 a FelUgyelethez a Lebonyolit6 altal kiallitoft igazotest ny(itott be arr6l, hogy az
Aienlati Ar fedezete teljes eg6sz6ben rendelkezesre dtt, 6s az A,i6nlati Ar teljesites6hez teljes

konien felhasznalhat6.
Ha az ajenbttev1 eltal fehjenbtt elleneftek bermilyen jellegl eftekpapift tafialmaz, akkor ezen
Atekpapirokra vonatkoz1 informeci1k

Az AjAnlattevo a[al klnalt Ajanlati Ar megfizet6se teljes eg6sz6ben p6nzb6l tortenik.

9.1 Ha az eftekpapir t1zsddn jegyzett 6ft6kpapir, az utols1 12 h6nap forgalmera vonatkoz,
informeciok
Nem alkalmazand6.
9.2. Az errckpaplrnak az ellenert'k megdllapibsa sorAn figyelembe vett era, kiszami6senak

m6dja
Nem alkalmazand6.

II.

M0x6oEsrTenv
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1.

A c,ltArsaseg jov1beni m1kad'sere vonatkoz, azletpolitikai elkepzelasek bemubtesa

C6l*i rsasdg tev6keny s6ge
A Tarsasag sz6khelye Tiszaijvaros, tev6kenys6ge vegyipari alapanyagok - etil6n, propil6n es
azok polimereinek - gyedesa 6s ert6kesitese hazai, valamint kiilf<ildi piacokon egyardnt.

A sz6nhidrog6n nyers- 6s alapanyagok feldolgozaseval indul6, a m0anyag termekek ipari
alapanyagainak el6allitasaig tart6 gyertasi folyamatot a termel6s szerkezete teljes

m6lys6gben atfedi. Ebben a termel6si folyamatban sz6nhidrog6nek felhaszn6lSs6val a
Tdrsasag mr.lanyagipari alapanyagot illit el6. A T6rsas5g els6sorban eur6pai mtianyagfeldolgoz6 vallalatokat szolgal ki versenykepes, 16 min6seg( polimer termekekkel. A f6 profil
mellett olefineket es egy6b vegyipari alapanyagokat is 6rt6kesit a regi6 vegyipara 6s k6olajfeldolgoz6 ipara, igy a MOL sz6mAra is. A termelesi folyamat ket f6 teriiletre 6ptrl:
. Olefin gyartes:
Etil6n es propil6n monomerek, illetve tovabbi olefin term6kek el66llit6sa 6s 6rt6kesitese zajlik.
Az alapanyagok k6t forrAsb6l sz5rmaznak: t0bbs69et a MOL k6olaj flnomitas 6llitia el6, kisebb
mennyis6gben a MOL Downstream ii/etag nagykereskedelmi szervezete szerzi be a TVK
szamara. Az olefingyerakban keletkez6 tarsterm6kek jelent6s resze - koriilbel0l az ala?anyag

felhaszn6l6s egyharmadanak megfelel6 mennyiseg - a MOL koolai finomitasnak keriil
ertekesitasre. E tersterm6kek jelent6s resz6t az aromas- 6s az i.izemanyag komponens
gyart6s soren dolgozzdk fel.
A TVK 6ves etil6n termel6 kapacitasa 660 000 tonna.

. Poliolefin gyartes:
Kis- es nagysurUs6gu polietilenek (LDPE, unimodalis 6s bimodalis HDPE), illetve homo- 6s
kopolimer polipropilenek el66llit6sa 6s 6rtekesit6se. Az 6ves kapacitas LDPE-bO| 65 000
tonna, HOPE-b6l 420 000 tonna es polipropilenb6l 280 000 tonna. Polimer term6keket a MOL
kiilkereskedelmi leanyvallalatokn6l dolgozo kereskedok ertekesitik Ausariaban,

Lengyelorszegban, N6metorsz6gban, OlaszorszSgban, Romeniaban es Ukrajn5ban,
kihasznAlva a MOL 0zleti jelenleteb6l fakad6 el6ny0ket. Franctaorszegban TVK tulajdoni
kereskedelmi le6nyvallalal latja el ugyanea a feladatot. Tovebbi piacok es a kiemelt partnerek
eseteben az 6rtekesit6s 6s a termekekkel kapcsolatos m(szaki szaktanacsadAs a TVK-b61,
illetve a SLOVNAFT-b6| keriil ellatesra.

A vev6k

els6sorban az eur6pai kozepes es kism6retu m(anyag feldolgoz6 vallalkozasok.

2013-ban polimer term6kek 99,5%-a az eur6pai piacokon keriilt ertekesitesre.

Termel6 Lizemek es kaoacitesaik

KaDaclt6s lezer

zem

tonra/6vl

Technol6gia
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Reagi 6s a gazdasdgi vekdgra

A 2008 6sz6n kitort penzugyi es gazdasagi vilSgv6lsag a TVK eredm6nyesseg6n is mely
nyomot hagyott. A roml6 kereslet, a kiszam ithatatlanul ingadoz6 6s t6bbsztir is tdrt6nelmi
melypontra kerul6 petrolkemiai fedezetre reagAlaskent a TVK elm6lyitette a MoL-csoport
Downstream (Finom(tes) diviziojaba val6 integraci6.iat a ,k6olajt6l a mUanyagokig" erteklanc
ment6n. A Mol-csoport ny(rjtotta biztos penztigyi es alapanyag-ellatasi hett6r mellett a
Tarsaseg a valsag6vekben nemcsak meg6rizte, hanem meg is er6sitette piaci pozici6it KeletKozep-Eur6p6ban, mikozben versenytarsai egy resze v6glegesen beszuntette m6kodeset is.

A vdlsdg elhiz6dasAra a TVK - a Mol-csoport Downstream divizi6javal 6sszehangoltan mukodesi hatekonysega lavitesaval valaszolt. A 2012-2014 kiizotti idoszakban 60 milli6
doll6ros megtakaritast hoz6 programot inditott el. Ennek hatasai met 2o12-ben
megmutatkoaak, hiszen rom16 tzleti kOrnyezet 6s kapacitAskihaszneltsag mellett is
csdkkenteni tudta vesztes6geit, illetve hozzajarult ahhoz, hogy a TVK a 2013-as penzilgyi evet
nyeres6gesen z6rta.

B6viil6 termakpodf6li6 a szanhidrogen 6rt6k6nc mentin
v6lsagb6l val6 kilabalds m5sik 0tja a sz6nhidrog6n ert6kl6nc ment6n a termekportf6li6
sz6lesit6se. Ennek jegyeben a Tersasag - a MOL lgazgat6saganak jovAhagyirsAval - 2012'
ben j6vdhagyta egy evi 130 ezer tonna kapacitas, butadien-kinyer6 Uzem 6pites6t. Az 0j
lizem kereskedelmi termel6se 2015 masodik negyedevet6l fog hozz6j6rulni a T6rsas6g
eredm6nyessegenek jelentOs javitesahoz.

A

Az ajenbttev1nek a ceftersasdg es - amennyiben ezt az ajanbt erinti - az ajAnlattevd brsaseg
jav5beni Azleti tevekenysegere vonatkoz6 tervei

A

MOL m6r hosszabb ideje ir.inyit6 tulajdonosi r6szesed6ssel rendelkezik a
Tdrsasigban; ez6rt a Tersaseg jelenlegi iizletpolitikija 6s strat6giai c6lkit0z6sei mir a
MOL-csoport tev6kenys6g6vel tisszhangban lettek kialakitva. Az Aj6nlat ktivetkezt6ben
a Tirsas5g j6v6beni i.izleti tev6kenys6g6re vonatkoz6 tervek varhat6an nem keriilnek
m6dositesra.
A TVK dinamikusan fejl6d6 szereploje Kozep-Eu16pa petrolkemia iparenak. Versenyhelyzetre,
illetve az uzleti kornyezetre vonatkoz6 vArakozesaink alapjan a f6 strategiai c6lkituzes a
regionalis petrolk6miai piacon elert vezeto pozicio meg6zese a m[k0d6si hatekonysag,
termekportf6li6 6s eszktiziik versenyk6pess6g6nek folyamatos fejleszt6s6vel, hosszabb t6von
is eftekteremt6, eredmenyes mrikodessel.

A c€ltdrsasdg munkave abik 6s vezet'ik e esainak fenntatbsera vonatkoz1 sz'ndekai,
bele6rtve minden, a foglalkodates felt6teleiben bekdvetkezA bnyeges veftoztabst

Az Aj6nlattev6 a TarsasAg munkavdllal6i es vezet6i koreben nem tervez valtoztatasokat,
azokon a Tersaseg eredmenyes mukodtetesenek biztositasa erdekeben kivan esetlegesen
v6ltoaatni.
4.

Az ajenbttev1nek a ket tarsasegra vonatkoz6 strategiai tervei
Ezen lqezel l. es 2. pontj6ra hivatkozva, mivel a MOL m5r hosszabb ideje ir6nyit6 tulajdonosi
r6szesedessel rendelkezik a Tdrsasdgban, ez6rt a TArsasag jelenlegi iizletpolitikeia es
strategiai celkitr.izesei mar a MoL-csoport tevekenys6g6vel dsszhangban lettek kialakitva. Az
Ajanlat k6vetkezt6ben a TSrsasSg j0v6beni Uzleti tev6kenys6g6re vonatkoz6 tervek vSrhat6an
nem keriil m6dositasra.

Az Aienbftev6 vilaszai

a

j6v6 kihiv*sain

A

petrolkemia iparagat a .i0v6ben az egyre inkabb globalissa val6 piacok es az olcs6bb
alapanyagokra epu16 poliolefin gyertas hatasera intenzlvebb6 v6l6 verseny fogja jellemezni,
ami tov6bbi kihiv6sok el6 Sllitja a T6rsas6got. A TVK versenyel6nyeinek er6sitese erdekeben
a MOL elkijtelezett a ielenlegi strat6giai fejlesaesi celok megval6sites6ban 6s a tovebbi iizleti
ndvekedesi lehet6s6gek feftarasaban.
A k0vetkez6 strategiai id6szak els6dleges celkitr.izesei:

.
.
.

A skat6giai fejleszt6si projektek 6s az

tj

iizemek termel6sbe 6llit5sa.

Kereskedelmi szempontb6l a koz6p-eur6pai r6gi6ra dsszpontosit5s, ahol az el6ny0s
foldrajzi pozici6b6l fakado kedvez6 szellitasi koltsegek mellett a fogyasa6k elvSrdsainak
jobb ismerete biztosit el6ny0ket a TVK szamara.

Az olefin termekek 6dekesitese 6ltal a TVK aktiv szerepl6je a regi6s olefin{ermek
kereskedelemnek. Az olefin term6kek ertekesitesenek fokoz6sdval emelheto a
strat6giailag fontos olefi ngy5rak kapacit6skihaszn6lts6ga.

.

Az eddig sikeresen m0kod6 aktiv termek- es vev6portf6li6 menedzsment m6dszer
tovebbfejlesa6sre keriil, melynek temogat6sera a teljes 6rt6klanc optimalizalasara
alkalmas rendszer szolgal (EllStasi Lanc Menedzsment).

. Az

energia-megtakarilasi

6s

emisszi6-csdkkentesi programban kitr.izott celok

megval6sitesa.

A TvK a MOL Downstream Petrolk6mia iizlet resze - az integra[ miikiid6s el6nyei

A "k6olaltol a m0anyagokig" filoz6fianak megfelel6en csoportszinten optimalizalasra kertllnek
a finomit6i 6s petrolkemiai termel6sl folyamatok a teljes szenhidrog6n 6rtekl6nc menten, igy
nemcsak az eredm6nyess6g keriil maximalizalasra, hanem a csoportszintu kockezatok is
csOkkennek. A finomit6k 6s a petrolkemiai uzemek integralt m0kodtetese mindket f6l
versenypozici6iat er6siti.

A TVK 6s a MOL Downstream tlzemek integralt m(kodteteseben a legfontosabb el6ny0k a
stabil 6s kedvez6 aru alapanyag-elldt6sb6l, a termel6s 6s a karbantartasi leallesok
6sszehangoleseb6l, illetve a technol6giai fejlesztesek optimaliz6lesAb6l sz5rmaznak. A MOLcsoport tel.ies poliolefin termel6 kapacitesa meghaladja az 1,2 milli6 tonnAt, amely KozepEur6paban vezeto szerepet, 6s m6g eur6pai viszonylatban ls jelent6s piaci pozici6t biztosit.
Tovebbi fontos el6ny a MOL petrolkemia portf6la6 integr6lt logisztikai, kereskedelmi es
marketing tevekenys6ge, valamint k0z0s ertekesitesi csatornek m0k6dtet6se, amelyek
integralt ir6nyit6ssal folynak 6s egyseges strat6gia ment6n kerulnek feileszesre. A MOLcsoport integraci6 tovebbi el6nye a biztos penzugyi, finanszlrozasi hatter a ciklikus
petrolkemiai []zlet

szA

mara.
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5.

Afoglalkoztatdsra val'szlnlsithet, kovetkezmenyek

Az A,anhttevo a Tarsasag munkavallal6i es vezet6i koreben nem tervez valtoztatasokat,
azokon a Tersasag eredmenyes mukodtetesenek biztositasa €rdekeben kiv6n esetlegesen
veltoztatni, ezert az Aianlatnak a foglalkoaat6sra varhat6an nem lesz hatdsa.

6.

A tarsasdgok telephelyeire gyakorolt val1szinlsithet1 k,vetkezmenyek

Az Ajenlattev6 a Tarsasag telephelyeire vonatkoz6an az Ajdnlattal iisszefiiggesben nem
tervez valtoztat5sokat, ez6rt az Ajanlatnak a telephelyekre vonatkoz6an verhat6an nem lesz
hatasa.

!!1.

GcoasAcr revExenvsEcn6l szot-6 leuxrEs
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1.

Az ajAnlaftevd neve 6s szekhelye (cime)

Az Ajanbttev6 c6gneve: MOL Magyar Olaj- & G6zipari Nyilvanosan

M0kiid6

R6szv5nytirsasig, rdviditett neve: MOL Nyrt
Sz6khelye: H-1

1 'l

7, Budapest, Okt6ber huszonharmadika u. '18., Magyarorszdg

A v6teli ajdnlattal drintett rdszvdnytdrsaseg neve, szdkhelye
A c6ltdrsas6g neve: Tiszai Vegyi Kombintt Nyilvanosan Mfik6d6

R6szv6nytieasig

Sz6khelye: H-3581, Tisza0jv6ros, TvK-lpartelep, TVK Kdzponti lrodahbz, 2119/3. hrsz. 136.
6pUlet

Az ajenlattev1 ceg rcftdnet,nek, illetve uzleti tev,kenysegenek rovid bemub6sa

A MOL az 1988. 6vi Vl. tiirv6ny, az 1989.6vi Xlll. tdrv6ny, az 1990.6vi Vll. tdrv6ny 6s a
3149/1991 (lV. 1'1.) sz. Kormenyhatirozat rendelkezeseinek megfeleloen 1991. oktober 1-j6n
,ott letre az allami tulaidonU Orsz6gos K6olaj- 6s G6zipari Trdsa jogut6djakent, 6s Cg. 01-10041683 nyilvantart5si sz6mon, '1992. j0nius 10-6n r6szv6nytersas5gk6nt jegyeae be a
Fovarosi Bir6seg, mint Cegbir6seg. Az Ajenlattev6 tevekenys6gi krireit az alapszab5ly6nak 5.

pontja tartalmazza;

az

Ajenlattev6 altaEnos celkituz6se, hogy

az oft

meghatarozott

tev6kenys6gi koroket (kulonosen az al6bb reszletezend6 tevekenys6geket) nyeresegesen
vbgezze.

Az Ajanlattev6 a MoL-csoportba tartoz6 tersas6gok anyavalblata ("MoL-csoport"). A MOLcsoport egy nemzetkozi integralt olai- es gazipari csoport diverzifikalt eur6pai portfoli6val,
amely szSmos befektetessel rendelkezik az olaj- 6s gezipari Uzletben Eur6pen kivtll. A MOLcsoport els6dlegesen k6olaj 6s foldgaz kutatAsaban 6s kitermel6s6ben, a k6olaj
finomiteseban, a finomitoft koolajterm6kek nagykereskedelmi es kiskereskedelmi ehdes6ban
6s olefinek 6s poliolefinek eballitasaban, illetve eladaseban 6rdekelt. Emellett a MOL-csoport
962 infrastrukturalis szolgaltatesaiban, ell6t6seban 6s kereskedelmi tev6kenys6geiben,
valamint energiatermel6si tev6kenys6gekben is 6rintett.

A MOL-csoport sz6mos ktizvetlen es kdzvetett, szdzsz6zal6kos tulajdon0, ttibbsegi tulajdon[
es kisebbsegi tula.idoni leenyvallalat r6v6n mukodik. Muko'dese nagyreszt a k0vetkez6
Uzetagakat oleli fel:

.
.

Upstream(Kutates{ermeles)divizi6
Downstream (Feldolgozas, Kereskedelem, Kiskereskedelem 6s Petrolk6mia) divizi6
6s

.

Foldgazszallitas az FGSZ Foldg6zszallito Zrt. (,FGSZ") reven

Az Ajenbttevo Azbtagainak riSvid bemutatdsa

.

Upstream divizi6

Az Upstream szegmens 13 orszagban vegez olaj- 6s g6zkutatisi tev6kenys6get, mig
8 orszagban lermel6si tev6kenys6get. A MOL-csoport hagyom5nyos kiizponti ters6ge
a kelet-koz6p-eur6pai (KKE) r6gi6, ahol tobb mint 75 6ves olaiipari milttal 6s ehhez
kapcsol6d6 szeleskoru szakertelemmel buszkelkedhet. Ugyanakkor egyre nagyobb
figyelmet szentel a nemzetkozi portfoli6jenak, amely tdbb mint ket 6vtizedes m0ltra
tekint vissza. Diverzifik5lt portfoli6ja olyan meghataroz6 olaj- 6s g5zipari teriiletekre
terjed ki, mint lrak kurdisaAni regi6ja, a FAK orszSgai, Pakisztdn 6s az Eszaki tenger
tersege.

A

Mol-csoport 2013-as 6vi atlagos szenhidrog6n termelese napi 104 ezer
k6olajhord6-egyenerteket tett ki, SPE 2P keszlete 2013. december 31-en 576 milli6
k60lajhord6-egyen6rt6k volt.
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Downstream szegmens

4 finomit6t, 2 petrolk6miai iizemet 6s egy regionalis logisaikai rendszerrel ellatott,
modern lizemanyag-toltdallomas hal6zatot mr.ik6dtet, osszehangolt elletasi]enc
optimalizAlSs mellett. Az elmuft evek rendkivt]l kedvez6tlen Downstream ipar6gi
kornyezetet magas k6ola.i-erak, volatilis finomit6i es petrolkemiai marzsok, alacsony
keresleti szint es n0vekv6 mUkodesi koftsegek ,ellemeaek. A negativ iizleti

kdrnyezetre adott vSlaszul a Downstream dtfog6, divizi6 szintu programot inditott el a
2012-2014-es id6szakra, bels6 m0kodesi hatekonysega tov5bbi javit6sa 6s az elavult
m[kodesi m6dszerek felsz6molSsa 6rdek6ben.
Gez Midstream szegmens:

Magyarorszegon jelenleg kizadlag az FGSZ rendelkezik fdldgSzsz5llit5si
rendszeruzemeltet6i m(kodesi engedellyel. A teljes hazai nagynyom6si
vezet6krendszer az FGSZ tulajdonat kepezi, 6s egyben felel6s annak mr.ikodtetes6ert
is. A hazai f6ldgazszallit6si tevekenys6g mellett az FGSZ tranzit tevekenyseget folytat
Szerbia 6s Bosznia-Hercegovina r6sz6re, valamint etszallit6si tevekenys6get
Romenia, Horv6torszeg 6s ig6ny eset6n Ukrajna ir5ny5ba.

Tovabbi informaci6 az AjAnlattev6 honlapjen ta16lhat6: www.mol.hu 6s ir.mol.hu

4.

Az ajAnlaftevd vezeto tisztsegvisel,inek 6s felugyel1 bizofisegi hgiainak rovid bemubtesa

lgazgat6sig

A

MOL ugyvezet6 szerve az lgazgatoseg, melynek kollektiv felel6ss6gi korebe tartozik

valamennyi tarsasagi movelet.

Az lgazgat6seg tev6kenysegeben, celkit0zeseben kiemelt feladatk6nt szerepel a reszvenyesi
ert6k ndvelese a tiibbi erintett 6rdekeinek figyelembe v6tele mellett; az eredm6nyess6g 6s
hatekonysag javitesa, a mr.ikdd6s atlethat6saganak, valamint a fenntarthat6 mfikdd6s
biztosit6sa, a kockSzatok kezel6se, a kdrnyezetv6delem 6s a biztons6gos munkavegz6s
kiirUlmenyeinek garant5l6sa.

A fenti elvek 6s c6lok ravilegitanak afia a specialis 6s k0liinleges kapcsolatra, amelyet az
lgazgat6sag a r6szv6nyesek 6s a v6llalatvezet6s, valamint a vallalat k6zt k6pvisel. Ennek a
specialis szerepnek felel meg az lgazgat6s6g 6sszet6tele, azaz a nem alkalmazotti
jogviszonyban 6116 igazgat6k szem6nak meghat6roz6 tdbbs6ge. Az lgazgat6sagnak az Sltala
elfogadott kriteriumok 6s a tagok nyilatkozata alapj6n jelenleg 7 tagja min6sul f0ggetlennek.

Az lgazgataseg tagjai:

Hern6di Zsolt
Dr. csanyi

sandor

"- :--- - "

Anwar Sulaiman Al:::
Kharusl
Or. Anthony

Radev

Megbizas

Elndk-vez6rigazgato

2013. majus

Az lg-azgat6&ig tagja'

Az loazoat6seg tagja
Az lgazgat6sAg tagja

J6rai Zsigmond

Az lgazgat6sag tagja

Moln6r J6zsef

Vezeigazgal6

Leszl6
Dr. Martin Roman

Az lgazgat6seg tagja

Dr. Parragh

Dr. Vilagi

Oszker

kezdete

Jelenlegi pozici6

Az lgazgat6sSg tagja

1.
2014. aprilis 30.
30.
2014. aprilis 30.
2010.6prilis 29.
2012. okldbet 12.
2010. aprilis 29.
2010. aprilis 29.
2014. aprilis

Megbizes bj6rata

2018.aprilis 30.
2019. eprilis 29.
2019. aprilis 29.
2019. eprilis 29.
2015. eprilis 28.
2017. majus 31 .

2015.5prilis 28.
2015.6prilis 28.

Az lgazgat6sag hgja,

201'l . mAjus 1.

0gyvezet6
lgazgat6, Slovnaff a.s
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2016. aprilis 30.

Dr. Martonyi Janos

A2 lgazgatosag tagja

2019.6prilis 29.

2014. J'ilius 1.

Az lgazgat6sCg bizottsdgai

Aa

lgazgat6sag

a

hatekonysaganak fokoz6sa, valamint

a

ddnt6sei

szakmai

megalapozottsaganak er6sitese erdekeben bizoftsegokat mUkodtet. Jelenleg az lgazgat6sag
6[al letrehozott alland6 bizottsegok a k0vetkez6k: (i) a Tarsasagirenyitasi 6s Javadalmazasi
Bizotts6g, (ii) a P6nziigyi es Kockezatkezelesi Bizottsag, valamint (iii) a Fenntarthat6 Fe.llddes
BizottsSg.

Az egyes bizottsegok feladatkoret els6dlegesen sajet Ugyrendjok haterozza meg. A bizottsagi
tagsSgokr6l az lgazgat6s6gnak kell ddntenie. A bizottsagi tagok tobbs6g6nek nem-alkalmazott

6s fiiggetlen tagnak kell lennie. Az alland6 bizoftsagok mellett az lgazgat6sag ad-hoc
bizottsegokat is felallithat speci6lis feladatok megold6sara.

A2 tgazgat6seg 6s az ligyvezet6s karysolata

A MOL ir6nyitiisa egys6ges tersas6gir6nyit6si elvek 6s gyakorlat ment6n t6rt6nik, amely
kereteben az lgazgat6s6g az integrelt tersasagiranyitesi felel6sseg6nek az altala l6trehozott, a

tersasag operativ mIkod6s6t biztosit6 Ugyvezet6 testulet feladatainak, felel6ssegenek
meghatarozSsaval, a m0k0d6si es szervezeti szab6lyok, valamint a celkit(zesek,
beszamoltiatasok es ellenorzesek egyseges rendszerevel (teljesitmeny kontroll rendszer es
iizleti kontroll rendszer) tesz eleget.
Az lgazgat6seg 6s a tarsasag szervezetei kdzdtti dontesi hataskori megosaast egy egyseges
dokumentum laftalmazza (Dontesi Hataskori Lista, tovabbiakban
amely biztositia a

Mol-csoport folyamatainak hatekony kialakitasehoz

6s

"DHL'),
m(kodtetesehez szukseges

legfontosabb kontroll pontokat.

A DHL hat6ro,.a meg az lgazgat6sag Aftal az Ugyvezet6shez deleg6lt ddntesi 6s hatSsk6ri
jogositvanyokat annak 6rdek6ben, hogy az lgazgat6sSg 6ltal lefektetett 0zleti, EBK, etikai,
kocktatkezelesi es bels6 kontroll politikak a leghatekonyabban 6rvenyesuljenek.

iigryezet, testiilet (Executive Board, a tovebbiakban "EB")
Az EB egy ddnt6s-el6keszit6 f6rum, szerepe, hogy kozvetlen kapcsolatot atakitson ki az
lgazgat6seg es a munkaszervezet kozott, 6s egyuttal vizsgdlja 6s ellenorizze az lgazgat6sag
ele kerul6 ugyeket. Az EB elozetes alEspontokat alakit ki az tgazgat6seg eE terjesaett egyes
javaslatok tekinteteben, valamint az EB felel6s az igazgat6sagi hatarozatok vegrehajtasanak
felilgyelet66rt is.

Az EB iil6sek sor6n minden tagnak velemenykifejtesi kdtelezettsQ;e van, melyek alapj6n a
vegs6 d0nt6st az elnok-vez6rigazgal6 hozza meg. Amennyiben a vez6rigazgat6nak, illewe a
penziigyi vez6rigazgat6-helyettesnek az elnok-vezerigazgat6et6l elter6 velem6nye van, a
dtint6st az lgazgat6s6g hozhatja meg.

Az 0gyvezet6

t*t

let tagjai:
Jelenlegi pozici6

Megbiz6s kezdete

Hem6di Zsolt

Elntik-vez6rilrazgat6

2001

Molnar J6zs€f

Vez6rigazgat6

2OO4

Simola J6zsef

Adott zo[6n
Horvath Ferenc

P6nziiwi

vez6rigazgat6

NA d.d.

lgazgabseg6nak

f

8,ffi::ffi":"F[i"
t2

2006
2OO4

2oo3

Dr. ViEgi OszMr

Fasimon Sendor

Alexander Dodds

Slovnafr a.s.

lgazgabseganak elntike

2010

MOL MagyarorszAg
vezerigazgat6helyettes€ 'v t t

-

Kutat6s-Termel6s Divizi6

usw;;6 ig;sd6j;-

2u13

Ferugyela Bizoftseg
A Felugyel6 Bizottsag a tulajdonosok megbizAsab6l ellen6rzi a tarsasag ugyvezet6s6t. A MOL
alapszab6lya szerint a tArsasag Fel0gyel6 Bizottsega maximum 9 tagb6l Sllhat, jelenleg a
test0let 9 f6b6l all. A Polg6ri Tdrv6nyk6nyv 6rtelmeben a testiiletben a munkav6llal6i oldalt a
Bizottsag 1/3-anak kell kepviselni, igy a MOL Felugyelo Bizotts6gaban 3 f6 kepvisela a
dol9026kat, es 6 f6 a tulajdonosok 6ltal megbizott kuls6 szem6ly.
Jelenlegi pozici6

Megbizas kezdete

Mosonyi Gytirgy

Elnok

201

Dr. Chiken Attila

Elnok-helyettes

2012. okt6bet 12.

1

.

majus

'l

.

John l. Charody

?012. okt6bet 1?.

Slavom ir Hatina

2012. oklobet 12.

Heged(s Andrea

Munkavellaloi

Juh6sz Attila

Munkav6llal6i

kepvisel6
kepvisel6

2arko Primorac
Dr. Pusk6s Sandor

2012. okl6bet 12.
2012. okl,6bet 12.
2012 . eptilis 27 .

Munkavallal6i

k6pvisel6

Ttiriicskei lstv6n

2012. okl6ber 12.
2010. aprilis 29.

Az

ajenbftivA, i etve az ajenlattev1ben befolyessal rendelkezak, valamint a
reszvenytdrsasag, illetue az abban betolyessal rendelkezdk k1z5fi rctrejAtt eset/sges
mege apod^sok rdszreles ismet|€/F-se, ha azok kihahssal lehetnek a vateli ajdnlat
6rtekebsere
Nem alkalmazand6.

Az

ajenhftev6, illetve

az

ajenbttevaben befolyessal rendelkezdk, valamint

a

reszvenybrsaseg, i etve az abban befolyessal rendelkezdk, illetve a r'szv'nyqrsaseg vezeto
liszts6gviser6i k0zAtt lotrejAtt eset/eges mege apodesok rdszretes ismeftetese, ha azok
kihatAssal lehetnek a veteli ajenbt artekel'sdre
Nem alkalmazand6.

7.

Az ajenbftev1 penzAgyi helyzetenek bemutatesa 6s az abban beeft veftozesok ismertet'se

A MOL-csoport elegend6 keszpenz 5llominnyal 6s jelent6s osszego lehivatlan

hitelkerettel

rendelkezik a zavat16,lan m(kodeshez, beruhdz6sai vegrehajt6s5hoz 6s ezen feliil az A,ienlati
fu megfizet6s6hez, melyet a 2014.09.30-i konszolid,lt marbg sz6mai is alat6maszianak.
2014.09.30-an a MoL-csoport 253 mrd HUF keszpenzallomannyal rendelkezett, illetve
elad6sodottsagi mutato (nett6 ad6ss6g aranya a nett6 ad6ss6g es a kuls6 tulajdonosok
r€szesedes6t is tartalmazo saj6t t6ke osszegehez) alacsony, 17,2o/o.c,s eneke tovebbi kulso
finanszirozSsi forras bevonast ls lehet6ve teszi.

A MOL penzogyi helyzetet bemutato reszbtes jelentesek elerhet6k a www.bet.hu, tovSbbS az
Ajenlattev6 honlapjan (www.mol.hu; ir.mol.hu)
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A MOLrsoport lFR5 szerint elk6szitett
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Az ajenbttevo nyilatkozata an6l, hogy a veteli ajenlat tetjesttls're megfetel,
rendelkezik 6s ennek bemutatdsa

fedezettet

Az AjAnlattev6 eltal kinelt Aj5nlat Ar teljes egeszeben penzben kerul megfizet6sre. A
R6szvenyekert fizetend6 ellenertek fedezete az Ajenlattev6 Sltal let6tbe hetyez6ire kerilt az
unicredit Bank zrt-nel.. Az unicredit Bank zri. 6ltal kia itott fedezetigaiol6s masolata a
mell6kletben talSlhat6.

9.

A veteli ajenbban 6s az ajenbftev, gazdasegi bv'kenysegerd sz6l6 ielentlsben szerepl'
adatok, infomeci'k valdsAgara vonatkoz' felel,ss^gve ab nyilatkozat
Az 4anlattev6, a Lebonyolit6 6s Tars-Lebonyotit6 kijetentik, hogy az A.iantattevo gazdasagi
tev6kenys6ger6l sz6l6 jelent6se a val6s6got taialmazza, valamini nem irallgat el olyan t6nlr

es informaciot, amely az Ajantattev6 es az A.i6nlat megitelese szempontj6b6lJelent6s6gget bir.
Az Ajanlattev6 gazdasagi tevekenysegerot sz6l6 jetent6s fetrevezet6 tartalma vagy informaci6

elhallgatesa kovetkeaeben keletkezett kar megteritese6rt az Ajanlattev6,
Tars-Lebonyolit6 egyetemlegesen felel.

a Lelonyotit6

es

Az Ajanlattevo kijelenti, hogy az Ajanbt a vat6s6gnak megfetet6 adatokat es allitasokat
la/talmazza, valamint nem hallgat el olyan t6nyt 6s informSci6t, arnely az Ajanlattev6 es az
ajanlat megitel6se szempontj6bol jelent6seggel bk.

Az Ajanlat felrevezet6 tartalma vagy informeci6 elhallgatasa kovetkezteben keletkezett ker
megteriteseert az Ajanlattev6 felel.
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A MOL Magyar Olaj- 6s Grlzipari Nyilvinosan Mffk6d6 R6szv6nyt{rsas{g
mint Ajinlattev6 k6pviselet6ben

Molnir J6zsef

Dr. Bacsa Gy6rgy
Csoportszintfi Uzletfejlesa6si lgazgat6

Y ez€igazgat6

Az UniCredit Bank Hungary Zrt.
mint Lebonyolit6 k6pviselet6ben

Nagy Zolt6n

Az Equilor Befektet6si Zrt.
mint Tirs-Lebonyolitt6 k6pviselet6ben

-/'27

a/

...

4tr2€cs6trl B6lint
Igazgat6s6gi Tag

Gereben Amdnis

Igazgat6sbgi Tag

Mell6klet: Az UniCredit Bank Zrt. Sltal kiadott fedezetigazoles m6solata
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