
 

 
 

 
 Budapest, 2016. április 6.  

 
Részvényesi határozati javaslatok 

a MOL Nyrt. 2016. április 14-én tartandó Éves Rendes Közgyűlésének 
6. napirendi pontjához  

(„Felügyelő bizottsági és Audit bizottsági tag választás”) 
 
 
Tisztelt Részvényesünk!  
 
A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1117 Budapest, 
Október huszonharmadika u. 18., nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, 
cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041683, a továbbiakban: Társaság vagy MOL Nyrt.) Igazgatósága 2016. 
április 14-én 10 órára hívta össze a Társaság Éves Rendes Közgyűlését, amelynek napirendjét az 
Alapszabályban meghatározott módon közzétett hirdetmény tartalmazza. A közgyűlési hirdetmény 
2016. március 11-én, a közgyűlési dokumentumok pedig 2016. március 23-án jelentek meg a MOL 
honlapján.  
 
A MOL Nyrt. Igazgatósága ezúton tájékoztatja a részvényeseket és a tőkepiaci szereplőket, hogy a 
szavazatok több mint 1 %-ával rendelkező OTP Bank Nyrt. a MOL Nyrt. 2016. április 14-én tartandó 
Éves Rendes Közgyűlésének meghirdetett 6. napirendi pontjával („Felügyelő Bizottsági és Audit 
bizottsági tag választás”) összefüggésben az alábbi határozati javaslatokat terjesztette elő: 
 
 
Határozati javaslatok a 6. napirendi ponthoz: 

Határozati javaslat 

A Közgyűlés válassza meg Ivan Mikloš urat a Felügyelő Bizottság tagjává 2016. május 1-től 2021. április 
30-ig tartó időtartamra. 

 

Határozati javaslat 

A Közgyűlés válassza meg Ivan Mikloš urat az Audit Bizottság póttagjává 2016. május 1-től 2021. április 
30-ig tartó időtartamra. 

 
ÖNÉLETRAJZ 
 
Ivan Mikloš 
 
Ivan Mikloš korábbi szlovák miniszterelnökhelyettes, a Szlovák Köztársaság korábbi pénzügyminisztere 
(2002-2006, 2010-2012), helyettes gazdasági minisztere (1998-2002) és privatizációs minisztere (1991-
1992). Társalapítója és vezetője a MESA10 think-tanknak (1992-1998). 2006 és 2010, valamint 2012-
2016 között szlovák parlamenti képviselő. 2014-ben kinevezték a MESA10 elnökének és tagjává vált az 
Ukrán Nemzeti Reformok Tanácsa és a VoxUkraine Nemzetközi Tanácsadó Testületének. 2015 
februárja óta az ukrán pénzügyminiszter vezető tanácsadója, valamint az ukrán gazdaságfejlesztési és 
kereskedelmi miniszter tanácsadója is. 
Ivan Mikloš a gazdasági reformok egyik vezető alakja volt Szlovákiában. Jelentősen hozzájárult a 
Szlovák Köztársaság belépéséhez az OECD-be, átfogó és hatékony adóreformot indított útjára, továbbá 



 

 
 

irányította a szlovák kormány gazdasági szerkezetátalakítási és pénzügyi konszolidációs programját. A 
második Dzurinda-kormány az Ivan Mikloš által támogatott súlyos megszorító intézkedéseinek és 
átfogó strukturális reformprogramjának (adó, szociális szektor, nyugdíj, egészségügy, közpénzügyek, 
munkaerőpiac) köszönhetően szerezte magának erősen reformer hírnevét. Szlovákia ezen 
reformoknak köszönhetően válhatott 2009-ben az Eurozóna tagjává.  
2004-ben az Euromoney az Év Pénzügyminisztere díjjal tüntette ki, a Világbank „Doing Business” 
jelentése pedig a top üzleti reformerek listáján szerepeltette. Ivan Mikloš írta a Book of reforms (2005) 
és a Rewriting the rule (2001) című könyveket, valamint szerzője több tucat szakirodalmi és sajtóban 
megjelent tanulmánynak és cikknek is. 
 
 
A részvényes által előterjesztett fenti határozati javaslatokat a MOL Nyrt. Igazgatósága – a 2016. április 
6-án zárult igazgatósági körszavazás eredménye alapján – támogatja. 
 
 
 

A MOL Nyrt. Igazgatósága 


