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Budapest, 2018. május 25. 

 

Vezetői feladatokat ellátó személyek ügylete 

TÁJÉKOZTATÁS ÉS NYILVÁNOS KÖZZÉTÉTEL VEZETŐI FELADATOKAT ELLÁTÓ SZEMÉLY ÜGYLETÉRŐL A 

PIACI VISSZAÉLÉSEKRŐL SZÓLÓ 596/2014 EU RENDELET ALAPJÁN 

Az alábbiakban felsorolt vezető feladatokat ellátó személyek a MOL Munkavállalói Résztulajdonosi 

Program Abszolút Részvényérték Alapú Javadalmazási Politikája részeként a következő darabszámú 

MOL törzsrészvények megszerzésére vonatkozó jogosultságot szereztek. 

A bejelentések tartalmazzák a 2017-ben a korábbi hosszú távú ösztönző részvényopciós program 

keretében általuk megszerzett MOL törzsrészvényre vonatkozó részvény opciókat is. 

1. A Vezetői Feladatokat Ellátó Személyekre/a velük Szoros Kapcsolatban Álló Személyekre 
vonatkozó adatok 

a) Név Hernádi Zsolt 

2. Az értesítés indoka 

a) Pozíció/státus Elnök-vezérigazgató 

b) Első értesítés/Módosítás Első értesítés 

3. A kibocsátóra, a kibocsátási egységek piacának szereplőjére, aukciós platformra, árverezőre 
vagy az aukcióellenőrre vonatkozó adatok 

a) Név MOL Nyrt. 

b) LEI  213800R83KX5FQFGXS67 

4. Az ügylet(ek) részletei: ezt a szakaszt meg kell ismételni i. az egyes eszköztípusokra; ii. az 
egyes ügylettípusokra; iii. az egyes időpontokra; valamint iv. azokra a helyekre vonatkozóan, 
ahol ügyletet bonyolítottak le 

a) A Pénzügyi eszköz leírása, 
az eszköz típusa Azonosító 
kód  

MOL törzsrészvényre (ISIN: HU0000153937) vonatkozó jogosultság. 

b) Az ügylet jellege  A MOL Nyrt. MRP Abszolút Részvényérték Alapú Javadalmazási 
Politikája alapján szerzett MOL törzsrészvényekre vonatkozó 
jogosultság elfogadása  

c) Ár(ak) és volumen(ek) 

 

 

 

Árak (Ft/db) 
 

Volumen(ek) (Darab) 

Lehívási árfolyam: 
2.352 forint 

431.200 db 
 

 

d) Összesített információ  
- Összesített volumen  
- Ár 

431.200 db MOL törzsrészvényre 2.352 forintos árfolyamon 2019. 
január 1-től 2020. december 31-ig beváltható jogosultság. 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
A 2017-es évben a korábbi MOL hosszú távú ösztönző 
részvényopciós program alapján szerzett opciós jog: 
 
240.000 db MOL részvényre 1.669 forintos árfolyamon – 2020. 
december  31-ig lehívható opciós jog  

e) Az ügylet dátuma  2018.05.24 

f) Az ügylet helye  Kereskedési Helyszínen Kívül 
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1. A Vezetői Feladatokat Ellátó Személyekre/a velük Szoros Kapcsolatban Álló Személyekre 
vonatkozó adatok 

a) Név Molnár József 

2. Az értesítés indoka 

a) Pozíció/státus Vezérigazgató 

b) Első értesítés/Módosítás Első értesítés 

3. A kibocsátóra, a kibocsátási egységek piacának szereplőjére, aukciós platformra, árverezőre 
vagy az aukcióellenőrre vonatkozó adatok 

a) Név MOL Nyrt. 

b) LEI  213800R83KX5FQFGXS67 

4. Az ügylet(ek) részletei: ezt a szakaszt meg kell ismételni i. az egyes eszköztípusokra; ii. az 
egyes ügylettípusokra; iii. az egyes időpontokra; valamint iv. azokra a helyekre vonatkozóan, 
ahol ügyletet bonyolítottak le 

a) A Pénzügyi eszköz leírása, 
az eszköz típusa Azonosító 
kód  

MOL törzsrészvényre (ISIN: HU0000153937) vonatkozó jogosultság 

b) Az ügylet jellege  A MOL Nyrt. MRP Abszolút Részvényérték Alapú Javadalmazási 
Politikája alapján szerzett MOL törzsrészvényekre vonatkozó 
jogosultság elfogadása 

c) Ár(ak) és volumen(ek) 

 

 

 

Árak (Ft/db) 
 

Volumen(ek) (Darab) 

Lehívási árfolyam: 
2.352 forint 

246.400 db 
 

 

d) Összesített információ  
- Összesített volumen  
- Ár 

246.400 db MOL törzsrészvényre 2.352 forintos árfolyamon 2019. 
január 1-től 2020. december 31-ig beváltható jogosultság. 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
A 2017-es évben a korábbi MOL hosszú távú ösztönző 
részvényopciós program alapján szerzett opciós jog: 
 
144.000 db MOL részvényre 1.669 forintos árfolyamon 2020. 
december 31-ig lehívható opciós jog 

e) Az ügylet dátuma  2018.05.24 

f) Az ügylet helye  Kereskedési Helyszínen Kívül 
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1. A Vezetői Feladatokat Ellátó Személyekre/a velük Szoros Kapcsolatban Álló Személyekre 
vonatkozó adatok 

a) Név JUDr. Világi Oszkár 

2. Az értesítés indoka 

a) Pozíció/státus Csoportszintű Fogyasztói Szolgáltatások ügyvezető igazgató 

b) Első értesítés/Módosítás Első értesítés 

3. A kibocsátóra, a kibocsátási egységek piacának szereplőjére, aukciós platformra, árverezőre 
vagy az aukcióellenőrre vonatkozó adatok 

a) Név MOL Nyrt. 

b) LEI  213800R83KX5FQFGXS67 

4. Az ügylet(ek) részletei: ezt a szakaszt meg kell ismételni i. az egyes eszköztípusokra; ii. az 
egyes ügylettípusokra; iii. az egyes időpontokra; valamint iv. azokra a helyekre vonatkozóan, 
ahol ügyletet bonyolítottak le 

a) A Pénzügyi eszköz leírása, 
az eszköz típusa Azonosító 
kód  

MOL törzsrészvényre (ISIN: HU0000153937) vonatkozó jogosultság. 

b) Az ügylet jellege  A MOL Nyrt. MRP Abszolút Részvényérték Alapú Javadalmazási 
Politikája alapján szerzett MOL törzsrészvényekre vonatkozó 
jogosultság elfogadása 

c) Ár(ak) és volumen(ek) 

 

 

 

Árak (Ft/db) 
 

Volumen(ek) (Darab) 

Lehívási árfolyam: 
2.352 forint 

176.000 db 
 

 

d) Összesített információ  
- Összesített volumen  
- Ár 

176.000 db MOL törzsrészvényre 2.352 forintos árfolyamon 2019. 
január 1-től 2020. december 31-ig beváltható jogosultság.  

----------------------------------------------------------------------------------------- 
A 2017-es évben a korábbi MOL hosszú távú ösztönző 
részvényopciós program alapján szerzett opciós jog: 

 
52.800 db MOL törzsrészvényre 1.669 forintos árfolyamon – 2020. 
december 31-ig lehívható opciós jog  

e) Az ügylet dátuma  2018.05.24 

f) Az ügylet helye  Kereskedési Helyszínen Kívül 
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1. A Vezetői Feladatokat Ellátó Személyekre/a velük Szoros Kapcsolatban Álló Személyekre 
vonatkozó adatok 

a) Név dr. Berislav Gašo 

2. Az értesítés indoka 

a) Pozíció/státus Csoportszintű Kutatás és Termelés ügyvezető igazgató 

b) Első értesítés/Módosítás Első értesítés 

3. A kibocsátóra, a kibocsátási egységek piacának szereplőjére, aukciós platformra, árverezőre 
vagy az aukcióellenőrre vonatkozó adatok 

a) Név MOL Nyrt. 

b) LEI  213800R83KX5FQFGXS67 

4. Az ügylet(ek) részletei: ezt a szakaszt meg kell ismételni i. az egyes eszköztípusokra; ii. az 
egyes ügylettípusokra; iii. az egyes időpontokra; valamint iv. azokra a helyekre vonatkozóan, 
ahol ügyletet bonyolítottak le 

a) A Pénzügyi eszköz leírása, 
az eszköz típusa Azonosító 
kód  

MOL törzsrészvényre (ISIN: HU0000153937) vonatkozó jogosultság. 

b) Az ügylet jellege  A MOL Nyrt. MRP Abszolút Részvényérték Alapú Javadalmazási 
Politikája alapján szerzett MOL törzsrészvényekre vonatkozó 
jogosultság elfogadása 

c) Ár(ak) és volumen(ek) 

 

 

 

Árak (Ft/db) 
 

Volumen(ek) (Darab) 

Lehívási árfolyam: 
2.352 forint 

123.200 db 
 

 

d) Összesített információ  
- Összesített volumen  
- Ár 

123.200 db MOL törzsrészvényre 2.352 forintos árfolyamon 2019. 
január 1-től 2020. december 31-ig beváltható jogosultság.  
----------------------------------------------------------------------------------------- 
A 2017-es évben a korábbi MOL hosszú távú ösztönző 
részvényopciós program alapján szerzett opciós jog: 
 
42.144 db MOL részvényre 1.669 forintos árfolyamon 2020. 
december 31-ig lehívható opciós jog  

e) Az ügylet dátuma  2018.05.24 

f) Az ügylet helye  Kereskedési Helyszínen Kívül 
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1. A Vezetői Feladatokat Ellátó Személyekre/a velük Szoros Kapcsolatban Álló Személyekre 
vonatkozó adatok 

a) Név Fasimon Sándor 

2. Az értesítés indoka 

a) Pozíció/státus MOL Magyarország ügyvezető igazgató 

b) Első értesítés/Módosítás Első értesítés 

3. A kibocsátóra, a kibocsátási egységek piacának szereplőjére, aukciós platformra, árverezőre 
vagy az aukcióellenőrre vonatkozó adatok 

a) Név MOL Nyrt. 

b) LEI  213800R83KX5FQFGXS67 

4. Az ügylet(ek) részletei: ezt a szakaszt meg kell ismételni i. az egyes eszköztípusokra; ii. az 
egyes ügylettípusokra; iii. az egyes időpontokra; valamint iv. azokra a helyekre vonatkozóan, 
ahol ügyletet bonyolítottak le 

a) A Pénzügyi eszköz leírása, 
az eszköz típusa Azonosító 
kód  

MOL törzsrészvényre (ISIN: HU0000153937) vonatkozó jogosultság. 

b) Az ügylet jellege  A MOL Nyrt. MRP Abszolút Részvényérték Alapú Javadalmazási 
Politikája alapján szerzett MOL törzsrészvényekre vonatkozó 
jogosultság elfogadása 

c) Ár(ak) és volumen(ek) 

 

 

 

Árak (Ft/db) 
 

Volumen(ek) (Darab) 

Lehívási árfolyam: 
2.352 forint 

101.920 db 
 

 

d) Összesített információ  
- Összesített volumen  
- Ár 

101.920 db MOL törzsrészvényre 2.352 forintos árfolyamon 2019. 
január 1-től 2020. december 31-ig beváltható jogosultság.  
 

e) Az ügylet dátuma  2018.05.24 

f) Az ügylet helye  Kereskedési Helyszínen Kívül 
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1. A Vezetői Feladatokat Ellátó Személyekre/a velük Szoros Kapcsolatban Álló Személyekre 
vonatkozó adatok 

a) Név Horváth Ferenc 

2. Az értesítés indoka 

a) Pozíció/státus Csoport szintű Downstream ügyvezető igazgató 

b) Első értesítés/Módosítás Első értesítés 

3. A kibocsátóra, a kibocsátási egységek piacának szereplőjére, aukciós platformra, árverezőre 
vagy az aukcióellenőrre vonatkozó adatok 

a) Név MOL Nyrt. 

b) LEI  213800R83KX5FQFGXS67 

4. Az ügylet(ek) részletei: ezt a szakaszt meg kell ismételni i. az egyes eszköztípusokra; ii. az 
egyes ügylettípusokra; iii. az egyes időpontokra; valamint iv. azokra a helyekre vonatkozóan, 
ahol ügyletet bonyolítottak le 

a) A Pénzügyi eszköz leírása, 
az eszköz típusa Azonosító 
kód  

MOL törzsrészvényre (ISIN: HU0000153937) vonatkozó jogosultság 

b) Az ügylet jellege  A MOL Nyrt. MRP Abszolút Részvényérték Alapú Javadalmazási 
Politikája alapján szerzett MOL törzsrészvényekre vonatkozó 
jogosultság elfogadása 

c) Ár(ak) és volumen(ek) 

 

 

 

Árak (Ft/db) 
 

Volumen(ek) (Darab) 

Lehívási árfolyam: 
2.352 forint 

101.920 db 
 

 

d) Összesített információ  
- Összesített volumen  
- Ár 

101.920 db MOL törzsrészvényre 2.352 forintos árfolyamon 2019. 
január 1-től 2020. december 31-ig beváltható jogosultság. 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
A 2017-es évben a korábbi MOL hosszú távú ösztönző 
részvényopciós program alapján szerzett opciós jog: 
  
48.000 db MOL részvényre 1.669 forintos árfolyamon – 2020. 
december 31-ig lehívható opciós jog 

e) Az ügylet dátuma  2018.05.24 

f) Az ügylet helye  Kereskedési Helyszínen Kívül 
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1. A Vezetői Feladatokat Ellátó Személyekre/a velük Szoros Kapcsolatban Álló Személyekre 
vonatkozó adatok 

a) Név Simola József 

2. Az értesítés indoka 

a) Pozíció/státus Csoportszintű pénzügyi vezérigazgató-helyettes 

b) Első értesítés/Módosítás Első értesítés 

3. A kibocsátóra, a kibocsátási egységek piacának szereplőjére, aukciós platformra, árverezőre 
vagy az aukcióellenőrre vonatkozó adatok 

a) Név MOL Nyrt. 

b) LEI  213800R83KX5FQFGXS67 

4. Az ügylet(ek) részletei: ezt a szakaszt meg kell ismételni i. az egyes eszköztípusokra; ii. az 
egyes ügylettípusokra; iii. az egyes időpontokra; valamint iv. azokra a helyekre vonatkozóan, 
ahol ügyletet bonyolítottak le 

a) A Pénzügyi eszköz leírása, 
az eszköz típusa Azonosító 
kód  

MOL törzsrészvényre (ISIN: HU0000153937) vonatkozó jogosultság. 

b) Az ügylet jellege  A MOL Nyrt. MRP Abszolút Részvényérték Alapú Javadalmazási 
Politikája alapján szerzett MOL törzsrészvényekre vonatkozó 
jogosultság elfogadása 

c) Ár(ak) és volumen(ek) 

 

 

 

Árak (Ft/db) 
 

Volumen(ek) (Darab) 

Lehívási árfolyam: 
2.352 forint 

101.920 db 
 

 

d) Összesített információ  
- Összesített volumen  
- Ár 

101.920 db MOL törzsrészvényre 2.352 forintos árfolyamon 2019. 
január 1-től 2020. december 31-ig beváltható jogosultság. 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
A 2017-es évben a korábbi MOL hosszú távú ösztönző 
részvényopciós program alapján szerzett opciós jog: 
 
52.800 db MOL részvényre 1.669 forintos árfolyamon 2020. 
december 31-ig lehívható opciós jog 

e) Az ügylet dátuma  2018.05.24 

f) Az ügylet helye  Kereskedési Helyszínen Kívül 
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1. A Vezetői Feladatokat Ellátó Személyekre/a velük Szoros Kapcsolatban Álló Személyekre 
vonatkozó adatok 

a) Név Ratatics Péter 

2. Az értesítés indoka 

a) Pozíció/státus Csoportszintű Fogyasztói Szolgáltatások ügyvezető igazgató 

b) Első értesítés/Módosítás Első értesítés 

3. A kibocsátóra, a kibocsátási egységek piacának szereplőjére, aukciós platformra, árverezőre 
vagy az aukcióellenőrre vonatkozó adatok 

a) Név MOL Nyrt. 

b) LEI  213800R83KX5FQFGXS67 

4. Az ügylet(ek) részletei: ezt a szakaszt meg kell ismételni i. az egyes eszköztípusokra; ii. az 
egyes ügylettípusokra; iii. az egyes időpontokra; valamint iv. azokra a helyekre vonatkozóan, 
ahol ügyletet bonyolítottak le 

a) A Pénzügyi eszköz leírása, 
az eszköz típusa Azonosító 
kód  

MOL törzsrészvényre (ISIN: HU0000153937) vonatkozó jogosultság 

b) Az ügylet jellege  A MOL Nyrt. MRP Abszolút Részvényérték Alapú Javadalmazási 
Politikája alapján szerzett MOL törzsrészvényekre vonatkozó 
jogosultság elfogadása 

c) Ár(ak) és volumen(ek) 

 

 

 

Árak (Ft/db) 
 

Volumen(ek) (Darab) 

Lehívási árfolyam: 
2.352 forint 

82.584 db 
 

 

d) Összesített információ  
- Összesített volumen  
- Ár 

82.584 db MOL törzsrészvényre 2.352 forintos árfolyamon 2019. 
január 1-től 2020. december 31-ig beváltható jogosultság. 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
A 2017-es évben a korábbi MOL hosszú távú ösztönző 
részvényopciós program alapján szerzett opciós jog: 
 
19.040 db MOL részvényre 1.669 forintos árfolyamon 2020. 
december 31-ig lehívható opciós jog 

e) Az ügylet dátuma  2018.05.24 

f) Az ügylet helye  Kereskedési Helyszínen Kívül 

 

További információkért keresse a Befektetői kapcsolatok osztályt: 

Befektetői Kapcsolatok:  + 36 1 464 1395 
Email:    investorrelations@mol.hu  

mailto:investorrelations@mol.hu

