
 

Budapest, 2021. március 26. 
 

Közgyűlési dokumentumok közzététele 

 

A MOL Nyrt. ezúton közzéteszi a Közgyűlési dokumentumokat a 2021. április 15-én tartandó Éves Rendes 
Közgyűléssel kapcsolatban, melyek az alábbi főbb határozati javaslatokat tartalmazzák: 

• Figyelembe véve a 2020-as üzleti év eredményét, az erős mérleget, a jövőbeli befektetési terveket és a 
makro környezet esetleges változásaiból adódó bizonytalanságot, az Igazgatóság azt javasolja a 
Közgyűlésnek, – azok után, hogy a COVID-19 miatt tavaly osztalékkifizetésre nem került sor – állítsa 
vissza az alap osztalékfizetést a korábbi évek tendenciájához hasonló szintre. Mindezek alapján az 
Igazgatóság 75.875.000.000 forint osztalék kifizetését javasolja a Közgyűlésnek a 2020-as üzleti évre 
vonatkozóan. 

• A Társaság közzéteszi az auditált anyavállalati és konszolidált pénzügyi kimutatásait, valamint vezetőségi 
beszámolóját a 2020. üzleti évre vonatkozóan. 

• Az Igazgatóság javaslatot tesz az Igazgatóság, illetve tagjai részére - az Alapszabály 12.12. pontja szerinti 
- felmentvény megadására. 

• A Társaság Felügyelő Bizottsága javaslatot tesz arra, hogy a MOL Nyrt. független könyvvizsgálója az Ernst 
& Young Kft. legyen a 2021. üzleti évre, 89 millió Ft + ÁFA díjazás ellenében. 

• Az Igazgatóság javaslatot tesz a saját részvény megszerzésére vonatkozó felhatalmazás megadására a 
következő 18 hónapra vonatkozóan. 

• az Igazgatóság javaslatot tesz JUDr. Világi Oszkár Úr Igazgatósági tagként való újraválasztására 5 éves 
időtartamra, tekintettel arra, hogy JUDr. Világi Oszkár Úr mandátuma 2021. április 30. napján lejár. 

• Az Igazgatóság javaslatot tesz Ivan Mikloš Úr újraválasztására, valamint Nagy Márton Úr megválasztására 
mint Felügyelő bizottsági, valamint Audit bizottsági tag, 5 éves időtartamra. Az Igazgatóság továbbá 
javaslatot tesz Kaderják Péter Úr és Dr. Dorkota Lajos Úr megválasztására, mint Felügyelő Bizottsági tag, 
5 éves időtartamra.  

• Az Igazgatóság javaslatot tesz a módosított Javadalmazási Politika jóváhagyására.  

Tekintettel arra, hogy a Közgyűlés megtartására a részvényesek személyes jelenlétével nem kerülhet sor, a 
502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése alapján 2021. április 15. napján a Társaság Igazgatósága 
fog dönteni a részvényesek helyett a közgyűlési hirdetményben szereplő valamennyi napirendi pontra 
vonatkozó előterjesztésről és határozati javaslatról. 

 
A végleges pénzügyi kimutatások a Társaság Közgyűlésének jóváhagyását követően kerülnek publikálásra. 
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