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ДЕФИНИЦИИ И ПРЕДУПРЕДИТЕЛНА БЕЛЕЖКА 
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 Компаниите, в които Royal Dutch Shell plc има преки или косвени инвестиции, са  самостоятелни юридически лица. В настоящата презентация “Shell”, “групата Shell” и 

“Royal Dutch Shell” се използват понякога за удобство като се има пред вид Royal Dutch Shell plc и неговите дъщерни предприятия като цяло. По същия начин, думите 

“ние”, “нас” и “наш” се използват също като се имат пред вид като цяло дъщерните предприятия или хората, работещи в тях. Тези изрази се използват също и когато не 

се цели специално идентифицирането на конкретна компания или компании. “Дъщерни предприятия”, “Дъщерни предприятия на Shell” и “компании на Shell”, както са 

използвани в тази презентация се отнасят за компании, в които Royal Dutch Shell има контрол, пряк или косвен, или поради мажоритарен дял от правата на глас, или 

правото да упражнява контролиращо влияние. За компаниите, върху които Shell има значително влияние, но не и контрол,   се използва терминът “асоциирани компании” 

или “асоциирани предприятия”, а компаниите, в които Shell има съвместен контрол, се наричат “съвместно контролирани предприятия”. В настоящата презентация за 

асоциираните предприятия и съвместно контролираните предприятия се използва терминът “инвестиции, счетоводно отчитани като собствен капитал” или “капиталови 

инвестиции”. Терминът “участие на Shell” се използва за удобство в смисъл  на пряко и/или косвено (например чрез нашето 23% акционерно участие в Woodside 

Petroleum Ltd.) участие на Shell в съвместно контролирано предприятие, дружество или компания, след изключване на всякакво участие на трети лица.  

Настоящата презентация съдържа прогностични изявления относно финансовото състояние, оперативните резултати и бизнес дейностите на Royal Dutch Shell. Всички 

изявления, различни от декларирани исторически факти, са или може да се считат за прогностични изявления. Последните са изявления за бъдещите очаквания, които 

се основават на настоящите очаквания и допускания на ръководството и са свързани с известни и неизвестни рискове и несигурност, поради които фактическите 

резултати, изпълнение или събития може да се различават значително от изрично изразените в или подразбиращи се от тези изявления. Прогностичните изявления 

включват, наред с другото, изявления относно потенциалната експозиция на Royal Dutch Shell на пазарни рискове, както и изявления, изразяващи очакванията, 

вярванията, приблизителните оценки, прогнозите и допусканията на ръководството. Тези прогностични изявления се идентифицират  с използването на термини и изрази 

като “предвижда”, “смята”, “би могло”, “оценява”, “очаква”, “възнамерява”, “може”, “планира”, “цели”, “перспективи”, “вероятно”, “прогнозира”, “желае”, “стреми се”, “залага 

цели”, “рискове”, “цели”, “би трябвало” и други подобни думи и изрази. Има редица фактори, които  биха могли да засегнат бъдещите дейности на Royal Dutch Shell и биха 

могли да доведат до значителна разлика между реалните резултати и тези, изразени в прогностичните изявления, включени в настоящата презентация, включително (но 

не само): (a) колебания в цените на суровия петрол и природния газ; (б) промени в търсенето на продуктите на Shell; (в) колебания на валутните курсове; (г) резултати от 

сондажи и производствени резултати; (д) приблизителни оценки на резервите; (е) загуба на пазарен дял и конкуренция в отрасъла; (ж) екологични и физически рискове; 

(з) рискове, свързани с идентифицирането на подходящи потенциални имоти и цели за придобиване и успешни преговори и осъществяване на такива сделки; (и) рискът 

от извършването на бизнес в развиващи се държави  и страни, обект на международни санкции; (й) законодателни, фискални и регулаторни промени, включително 

потенциални съдебни дела и регулаторни мерки в резултат от климатичните промени; (к) икономически и финансови условия на пазарите в различни държави и региони; 

(л) политически рискове, включително рисковете от експроприация и предоговаряне на условията на договори с държавни институции, забавяне или ускоряване на 

одобрението на проекти и забавяне  на възстановяването на споделени разходи; и (м) промени в търговските условия. Всички прогностични изявления, съдържащи се в 

тази презентация, изрично се квалифицират като цяло чрез предупредителните изявления , съдържащи се в този раздел. Читателите не трябва да разчитат 

неоснователно на прогностични изявления. Допълнителни фактори, които могат да засегнат бъдещите резултати, се съдържат в декларация 20-F на Royal Dutch Shell за 

годината, приключила на 31 декември 2011 г. (която можете да намерите на www.shell.com/investor и на www.sec.gov ). Тези фактори също трябва да се вземат пред вид 

от читателя. Всяко прогностично изявление е към датата на настоящата презентация, 26 април 2012 г. Нито Royal Dutch Shell, нито което и да е от нейните дъщерни 

предприятия, не поема никакво задължение публично да актуализира  или ревизира  което и да е прогностично изявление в резултат от нова информация, бъдещи 

събития, или друга информация. В контекста на тези рискове, резултатите могат да се различават съществено от посочените такива, или подразбиращите се, или на 

база на изводи от прогностичните изявления, съдържащи се в тази презентация. Не може да има никакви гаранции, че в бъдеще плащанията на дивиденти ще отговарят 

на или ще превишават  посочените в тази презентация, или че въобще ще има дивиденти.  

Ние използваме някои термини в тази презентация, като потенциал за открития, които Насоките на Комисията за ценните книжа и фондовите борси на САЩ (SEC) 

изрично забраняват да се включват в документи, подавани в SEC. Американските инвеститори биват насърчавани внимателно да се запознаят с оповестените факти в 

нашата декларация, формуляр 20-F, файл № 1-32575, която можете да намерите на уебсайта на SEC - www.sec.gov. Тези формуляри можете да получите и от SEC като 

се обадите на 1-800-SEC-0330.  
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ТЪРСЕНЕТО НА ЕНЕРГИЯ НАРАСТВА БЪРЗО В 

СВЕТОВЕН МАЩАБ 
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НАРАСТВАНЕ 

НА 

НАСЕЛЕНИЕТО 

ИКОНОМИЧЕС

КО РАЗВИТИЕ 

ТЪРСЕНЕТО 

НА ЕНЕРГИЯ 

МОЖЕ ДА СЕ 

УДВОИ ДО 

2050 г. 
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ЩЕ СА НЕОБХОДИМИ ВСИЧКИ ИЗТОЧНИЦИ НА 

ЕНЕРГИЯ 
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ПРЕЗ 2050 г. 

ИЗКОПАЕМИТЕ ГОРИВА 

ВСЕ ОЩЕ ЩЕ МОГАТ ДА 

ПОКРИВАТ НАЙ-МАЛКО 

65% OТ ТЪРСЕНЕТО НА 

ЕНЕРГИЯ 
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ПРАВИТЕЛСТВАТА ИМАТ ВАЖНА РОЛЯ 
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ПРАВИТЕЛСТВАТА РАЗРАБОТВАТ ЕНЕРГИЙНА 

ПОЛИТИКА, КОЯТО ВЗИМА ПРЕДВИД 

ЕНЕРГИЙНАТА СИГУРНОСТ, ИКОНОМИКАТА И 

КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ. 

В КАНКУН ДЪРЖАВИТЕ СЕ СЪГЛАСИХА, ЧЕ 

ГЛОБАЛНОТО ПОКАЧВАНЕ НА 

ТЕМПЕРАТУРАТА ТРЯБВА ДА СЕ ПОДДЪРЖА 

ПОД 2°C. 

SHELL ВЯРВА, ЧЕ ПАЗАРНО ОРИЕНТИРАНИЯТ 

ПОДХОД Е НАЙ-ПОДХОДЯЩ.  ЗАПЛАЩАНЕТО 

ЗА CO2 ЩЕ ОСИГУРИ ПРИОРИТЕТНО 

ПРИЛАГАНЕ НА БЪРЗИ И ЕВТИНИ МЕРКИ. 



Copyright of Royal Dutch Shell 

ОТГОВОРЪТ НА SHELL НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО 

НА ВЪГЛЕРОДНИТЕ ЕМИСИИ 

6 6/20/2013 

Осигуряване на повече природен газ Осигуряване на повече биогорива 

Напредък на CCS-технологиите Енергийна ефективност на нашата дейност 
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D 
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A 

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 

“Повишаването на 

енергийната ефективност, 

голяма част от което може да 

се постигне чрез ниско-

разходни методи, предлага 

най-голям потенциал за 

намаляване на емисиите на 

CO2 в периода до 2050 г. Това 

трябва да получи най-висок 

приоритет в краткосрочен 

план.”  

Международна агенция по енергетика 

 
7 6/20/2013 
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ПРИНОС НА SHELL ЗА ЕНЕРГИЙНАТА 

ЕФЕКТИВНОСТ 

Повишаване на енергийната ефективност в 

нашата собствена дейност 

Продукти и услуги, които помагат на клиенти 

и партньори да използват по-малко енергия 

Разработване на технологии, които 

повишават ефективността 

8 6/20/2013 
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SHELL ОСИГУРЯВА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 

НА СВОИТЕ ПРОЦЕСИ 
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SHELL ПРИЛАГА ПРОГРАМА 

ЗА ЕНЕРГИЙНА 

ЕФЕКТИВНОСТ НА 

СТОЙНОСТ МИЛИАРДИ 

ДОЛАРИ СПРЯМО 

ВСИЧКИТЕ СИ ПЛАТФОРМИ 

И РАФИНЕРИИ 

ПОДОБРЕНИЯТА ИЗИСКВАТ 

ДИСЦИПЛИНА, 

ПОСТОЯНСТВО И ТВОРЧЕСКО 

МИСЛЕНЕ, ТЪЙ КАТО СА 

НЕОБХОДИМИ ПО-

ЕНЕРГОЕМКИ МЕТОДИ НА 

ПРОИЗВОДСТВО 
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SHELL ПОМАГА НА КЛИЕНТИ И ПАРТНЬОРИ ДА 

ПЕСТЯТ ЕНЕРГИЯ 
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Интелигентни продукти 

МОБИЛНОСТ – горива, смазочни 

материали и др. 

ПРОМИШЛЕНОСТ – горива, смазочни 

материали и др. 

Интелигентно потребление 

МОБИЛНОСТ– управление разхода на 

гориво; програми за повишаване знанията 

на шофьорите 

ПРОМИШЛЕНОСТ– програми за енергийна 

ефективност 

Интелигентна инфраструктура 

МОБИЛНОСТ– пътища, 

обществен  транспорт 

ПРОМИШЛЕНОСТ– оборудване и пр. 

А 

Точка A: Активната зона, причина за нарастващото купуване на горива и 

смазочни материали 

 

1. Shell FuelSave 95: спестявате 1 л        

на всеки резервоар 

2. Shell FuelSave Diesel: 3% спестявания 

според тестове на Shell 

3. Смазочни масла за икономия на 

гориво: Helix Ultra: 1% подобрение на 

икономията на гориво 

 

 

 

4. Съвети на Shell за икономично 

шофиране, в комбинация с Shell 

FuelSave за максимален ефект 

5. Shell FuelSave Partner: спестете до 

10% от сметката си за гориво 

 

 

 

6. Предлагане на битум с по-ниска 

температура за строеж на пътища 

7. ThioCrete: заместител на цимент за 

определени приложения 

Интелигентно потребление 

Интелигентни продукти 

Интелигентна инфраструктура 
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SHELL ECO-MARATHON 

11 

 Състезание за енергийно ефективни и икономични 

автомобили между студенти и ученици от цял свят 

 Цел: участниците да изминат 

максимално дълго разстояние с 1 л гориво или 1 кВтч 

енергия 

 с конструираните от тях автомобили 

 с един от следните източници на енергия: бензин, дизел, 

етанол, синтетичен сизел от природен газ, водород, 

електрическа батерия, солар 

 Ежегодна проява в три локации по света: 

Европа – от 1985 г. 

Америка 

Азия 
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ИЗМЕРЕНИЯТА НА SHELL ECO-MARATHON ЕВРОПА 

 29 години 

 3000 студенти от 20 страни в Европа и над 50 000 зрители на 

живо 

 3688 км с 1 л бензин: 2011 г. 

 1784 км с 1 л дизел: 2011 г. 

 1224 км с 1 кВтч ел. енергия: 2013 г. 

 590 км с 1 кВтч ел. енергия от водород: 2011 г. 

 509 км с 1 л етанол: 2011 г. 

 

12 
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БЪЛГАРИЯ В SHELL ECO-MARATHON 

 6 поредни години на успешно участие 

 Отбори на три български образователни институции: 

Технически университет - София 

Технически университет - Варна 

Професионална гимназия по селско, горско стопанство и 

туризъм, гр. Чепеларе 

 Най-добри постижения:  

83 км с 1 кВтч енергия от водород: ТУ-София, 2013 г. 

188 км с 1 кВтч енергия с ел. батерия: ТУ-София, 2012 г. 

 Институционална подкрепа: 

Патрон през последните 3 г.: министърът на образованието, 

младежта и науката 

Представителство на ЕК в България 
13 




