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Grupul MOL a primit premiul "Green Frog Award 2011", a anunţat Deloitte Ungaria. Premiul
este acordat companiei din Europa Centrală care a pregătit cel mai bun raport de dezvoltare
durabilă sau responsabilitate socială corporatistă într-un anumit an.

      

Premiul i-a fost înmânat lui György Mosonyi, Chairman MOL Group Supervisory Board, în
cadrul conferinţei organizate de către Deloitte în Budapesta, pe 22 noiembrie 2011.

  

Pentru evaluarea aplicaţiilor, juriul de experţi pune accent pe modul în care cei 30 de candidaţii
au elaborat raportul, rezumând obiectivele prestabilite şi rezultatele obţinute într-un mod
cuantificabil şi verificabil. De asemenea, s-a urmărit prezentarea informaţiilor într-o manieră
transparentă şi comprehensivă.

  

În cazul evaluării aplicaţiei MOL, un avantaj semnificativ a fost faptul că grupul publică
rezultatele referitoare la dezvoltarea durabilă ca parte a raportului anual. Deşi această practică
este relativ nouă în Europa Centrală, ea demonstrează legătura strânsă dintre rezultatele
afacerilor şi dezvoltarea durabilă.

  

György Mosonyi, Chairman MOL Group Supervisory Board a declarat: "Grupul MOL a
demonstrat în mod repetat faptul că ia în serios principiile dezvoltării durabile şi că acţionează
în consecinţă. Premiul "Green Frog Award 2011" are o importanţă deosebită pentru noi,
deoarece prin intermediul lui se recunoaşte faptul că aceste principii sunt, de asemenea,
reflectate şi în raportul nostru anual".

  

  

Grupul MOL este una dintre companiile internaţionale importante din Europa Centrală din
domeniul petrolului şi gazelor naturale. Grupul MOL derulează operaţiuni în 40 de ţări din
Europa, Orientul Mijlociu, Africa de Nord şi statele membre CIS, având peste 31.000 de angajaţi
în întreaga lume. Operaţiunile de Upstream ale Grupului MOL beneficiază de o experienţă de
peste 70 de ani în domeniul producţiei de hidrocarburi. În prezent, grupul derulează activităţi de
explorare în 11 ţări şi de producţie în 7 la nivel mondial. Producţia zilnică totală se ridică la
peste 150.000 boe. Grupul operează 5 rafinării şi 2 unităţi petrochimice în Ungaria, Slovacia,
Croaţia şi Italia. MOL deţine şi o reţea de peste 1600 de benzinării în Europa Centrală şi de
Sud-Est. MOL operează portofoliul său total pe downstream prin intermediul unui management
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integrat al lanţului de aprovizionare. Prin FGSZ, deţinută în proporţie de 100%, grupul operează
5800 de km de conducte de gaze naturale de înaltă presiune în Ungaria.
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