
      Budapest, 2021. május 7. 
 
 

Publikálásra került a MOL-csoport 2021 első negyedéves jelentése 

 

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

• Prezentáció a 2021. I. negyedéves eredményekről, 

• Pénzügyi és működési adatok, 

• 2021. I. negyedéves eredmények sajtóközlemény, 

• Frissített Befektetői prezentáció, 

Az időszak főbb eseményei: 

 A MOL-csoport 664 millió dollár újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta” EBITDA-t ért el 2021 első 

negyedévében, ami 7%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához viszonyítva. Az 

eredmény elsősorban az erősebb olaj- és gázáraknak és a rekordmagas petrolkémiai árrésnek 

köszönhető. 

 Az Upstream EBITDA az első negyedévben 66%-kal, 307 millió dollárra nőtt az előző év azonos 

időszakához képest a jelentősen magasabb olaj- és gázáraknak és az ACG mező hozzájárulásának 

köszönhetően 

 A Downstream újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta” EBITDA az előző évhez képest 14%-kal, 254 

millió dollárra csökkent az alacsonyabb finomítói volumenek és árrések következtében, amit részben 

ellensúlyozott a petrolkémia nagyon erős teljesítménye. 

 A Fogyasztói Szolgáltatások a harmadik hullám utazási korlátozásai ellenére is az eddigi legmagasabb 

EBITDA-t, 115 millió dollárt ért el az első negyedévben. 

Hernádi Zsolt, elnök-vezérigazgató az eredményeket így kommentálta:  

"Több mint 660 millió dollár EBITDA-t értünk el, ami kiváló eredmény, ha figyelembe vesszük a világ és a régió 

gazdaságát még mindig sújtó járványhelyzetet. Az erős teljesítmény a stratégiai kedzeményezéseink és az 

integrált, rugalmas üzleti modellünk közös eredménye. Külön öröm számomra, hogy a transzformációs 

stratégiánk két fontos pillére, a petrolkémia és a Fogyasztói Szolgáltatások nagyon erős teljesítményt 

nyújtottak.  

Egy évvel ezelőtt azt mondtam, hogy a bizonytalanság időszakába léptünk, de az eredményeink azt mutatják, 

hogy a MOL-nál megtanultuk alkalmazkodni, és tudjuk, hogyan kerülhetünk ki erősebben a válságból. A 

növekvő átoltottság és a régiónkban tapasztalható fokozatos nyitás láttán van okunk az optimizmusra. 

Örülök, hogy a tavalyi évvel ellentétben idén tudunk osztalékot fizetni, és így a jó eredményeinkből a 

befektetőink is profitálhatnak. 

Az első negyedév újabb mérföldkőnek bizonyult a MOL-csoport történetében. Közzétettük a 2030+ 

stratégiánkat, a "Shape Tomorrow"-t, amellyel tovább gyorsítjuk a transzformációnkat, hogy az alacsony 

szén-dioxid-kibocsátású, körforgásos gazdaság kulcsszereplőjévé válhassunk Közép-Kelet-Európában. Biztos 

vagyok abban, hogy ilyen eredményekkel erős alapot teremtettünk ahhoz, hogy közösen formálhassuk a 

holnap gazdaságát minden érintett szereplővel közösen” 

 

https://molgroup.info/storage/documents/publikaciok/negyedeves_jelentesek/2021/q1_2021_results.pdf
https://molgroup.info/images/molgroup/pdf/investor_relations/financial_results_and_reporting/quarterly_reports/First_quarter_2018_results_call.pdf
https://molgroup.info/images/molgroup/pdf/investor_relations/financial_results_and_reporting/quarterly_reports/First_quarter_2018_results_call.pdf
https://molgroup.info/storage/documents/publikaciok/negyedeves_jelentesek/2021/mol_group_fr_tables_2012_2021q1.xlsx
https://molgroup.info/storage/documents/publikaciok/negyedeves_jelentesek/sajtokozlemeny_2021_q1_hu.pdf
https://molgroup.info/storage/documents/publikaciok/befektetoi_prezentaciok/2021/mol_ir_presentation_may_2021_web.pdf


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