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Az Országgyű lésrő l szóló 2012 . évi )XXVI . törvény 42. § (8) bekezdésében foglaltak
szerint hozzám intézett „Milyen osztalékbevétellel számol?” cím ű , IU205. számú
írásbeli kérdésére az alábbi tájékoztatást adom :

А Magyar АIlam - а Magyar Nemzeti Vagyonkezel ő Zrt. (MNV Zrt.) közvetlen

kezelésében -jelenleg 1 darab "B" sorozatú, névre szóló, 1 .000.- forint névérték ű , az

alapszabályban meghatározott szavazatelsőbbségi jogokat biztosító részvénnyel é s

25.857.956 darab „A” sorozatú, névre szóló, 1 .000,- forint névértékű részvénnye l

rendelkezik а MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt .-ben (MOL Nyrt .) . Ez а jegyzett

tőke 24,74%-a . А részvénycsomag aktuális (2014 . június 6-1 záróárral, 12 .955 forint)

piaci értéke 334.990 millió forint .

Az MNV Zrt . — а közgyű lésen jóváhagyo tt határozat, és az osztalékra vonatkoz ó

hirdetmény alapján — а MOL Nyrt. 24,74 %-os állami részvénycsomagja után 2014 .

június elején rekord méretű, 15,2 milliárd forint osztalékbevételre (590,1 0

forint/darab) jogosult. 2013. évben а kifizetett osztalék mértéke 11,8 milliárd forin t

(462,16 forint/darab), 2012-ben 10 milliárd forint (454,54 forint/darab) volt .

А MOL Nyrt. mindig konzervatív pénzügyi politikát követett , ugyanakkor elkötelezett

maradt aziránt, hogy osztalékot fizessen а részvényeseknek, amennyiben pénzügyi

stabilitásának megőrzése mеliеtt mérlege alapján erre lehetősége nyílt . А MOL Nyrt .

tájékoztatása szerint jelenleg egy olyan rugalmas osztalékpolitikát követ, amelyne k

keretében az igazgatósága vállalat aktuális pénzügyi helyzete alapján, és а
növekedési lehetőségeket figyelembe véve hozza meg osztalékfizetésről szóló

javaslatát . А 2011-es,

	

2012-es pénzügyi évek után а MOL Nyrt. 45, ill . 46 milliárd
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forint, а 2013. gazdasági év után 60 milliárd forint osztalékot fizete tt . Az MNV Zrt .
konzervatív becslése alapján а 2015-2017. évekre mintegy 4 milliárd forint minimáli s
osztalék elvárást javasol az állami tulajdonú MOL Nyrt . részvényhányad után. Az
osztalék mértékét ugyanakkor évente — а társaság gazdálkodásáról szóló részlete s
információ alapján —célszerű tervezni, így а 2015. évre legkorábban а 2014. II .

negyedéves gyorsjelentés ismeretében lehetséges .

А MOL Nyrt . állami részvényeivel kapcsolatos esetleges tranzakcióknak а jelenleg i

alacsony részvényárfolyam nem kedvez, valamint ezen intézkedések stratégiai ,

gazdaságpolitikai döntéseket igényelnek .

Az MNV Zrt . а rövidtávú üzleti terveiben az elkövetkező évekre vonatkozóan az МУМ
Magyar Villamos M űvek Zrt.-tő l (МУМ Zrt.) 5 milliárd forint osztalékbevétellel számol .
Az МУМ Zrt . ёз МУМ Csoport üzleti tervei és középtávú kitekintései ezt а várakozást
alátámasztják.

Az MVM Csoport eredményességét számos tényez ő alakulása befolyásolja, így pl .
az említett szabályozási környezet által meghatározott tarifákon kívül а hazai ёз
nemzetközi energiapiaci trendek függvényében kialakuló energiaárak ,
nyersanyagárak, illetve а pénzügyi piacok által determinált kamatlábak vag y
devizaárfolyamok aktuális nagysága is . Mindezen tényez ők várható alakulása
alapján az MNV Zrt . аzzal számol, hogy а 2014 . évben az МУМ Csoport is pozitív
eredményt könyvelhet el .

Kérem, hogy válaszom szíveskedjen elfogadni .

Budapest, 2014. június „
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