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Курс USD/RSD -0,3% Цена нафте типа Brent , $/bbl -37%

10
20
30
40
50
60
70
80

I II III IV V VI VII VIII IX

2019. Просек 2019. 2020. Просек 2020.

Утицај пандемије COVID-19
Макроекономски показатељи

2

60

80

100

120

140

I II III IV V VI VII VIII IX

2019. Просек 2019. 2020. Просек 2020.

Пандемија COVID-19 – утицај и ограничења:

 Увођење ванредног стања на територији РС са циљем сузбијања ширења епидемије вируса Covid-19. Након доношења 
Одлуке о укидању ванредног стања у мају, током јуна долази до појачавања мера заштите. Након ублажавања мера 
потрошња је почела благо да се опоравља.

 Пад потрошње моторних горива у Србији за око 8% у поређењу са првих 9М претходне године.

Просечан курс USD/RSD је скоро на истом нивоу  у поређењу са 
првих девет месеци прошле године, тј. бележи пад од 0,3%.

У поређењу са првиx девет месеци претходне године 
бележимо пад цене нафте типа Brent од 37% .



COVID-19: Предузете мере у НИС-у
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Комуникација промена у вези са 
епидемијом корона вируса

• Промена радног времена
• Промене понашања на радном месту
• Увођење флексибилних облика рада

Рад од куће

• Обезбеђен рад од куће за око 3.000 запослених за
време ванредног стања

• Постепени повратак администрације на посао до 1.
октобра (повратак не обухвата запослене старије од
60 година, хроничне болеснике, труднице).

Мере заштите

• Обезбеђене довољне количине
заштитних и дезинфекционих средстава

• Обавезно коришћење заштитне опреме
• Увођење термовизијских камера
• Поштовање прописаних мера заштите у

току и након ванредног стања

Заштита здравља 
запослених

Здравље, безбедност и социјална сигурност запослених

Реорганизација канала комуникације и сређивање
база података, како би садржај био доступнији
запосленима на терену и лакше сегментиран
организационо и локацијски. Рад на развоју
мобилне апликације за приступ порталу свих 
запослених.

Информисање јавности и
запослених

• Правовремено и транспарентно
обавештавање јавности и 
запослених о пословању НИС-а у 
условима епидемије и кризе на 
нафтном тржишту

• Наставак интегрисане кампање 
#NIStesami

• Комуникација свих нових мера за 
запослене (постављање
термовизијских камера и сл) 

• Редовно извештавање о броју 
заражених у компанији



У трећем кварталу 2020. 
године избушено је: 

7 разрадних бушотина у 
Србији

Производња нафте и гаса за 
трећи квартал 2020. године 
износила је око 317 хиљ. 
условних тона
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НИС у Q3 2020.

Блок „Истраживање и производња”

Основни циљ у трећем кварталу 2020. године у Блоку Истраживање и производња је био на испуњењу планиране
производње угљоводоника, реализацији пројеката геолошко истражних радова и повећању ефикасности геолошко-
техничких активности.

Q3 20201:

CAPEX2 : 3,8 млрд. РСД

EBITDA: 4,6 млрд РСД

1 Подаци за 9М 2020: CAPEX: 13,0 млрд. РСД; EBITDA 12,6 млрд. РСД
2 финансирање
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НИС у Q3 2020.

Дивизија Downstream - Прерада

Q3 20201:

CAPEX2: 1,6 млрд. РСД

Извршено функционално
тестирање постројења DCU

Хидромеханичко чишћење цевне
змије пећи BA-2101.

Примопредаја „Потврде за пробни
рад постројења Дубока прерада“ од 
стране Комисије за технички пријем

Блок „Прерада“, у трећем кварталу, обележио је постепени опоравак пословања након пада цене нафте
на светском тржишту и појаве вируса COVID-19, као и функционално тестирање постројења DCU

1 Подаци за 9М 2020: CAPEX: 6,0 млрд. РСД
2 финансирање
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НИС у Q3 2020.

Дивизија Downstream - Промет

У Босни су узете у закуп и 

пуштене у експлоатацију 5 ССГ
Након тоталне
реконструкције уведене су у 

експлоатацију 2 ССГ у Србији, 
у НИС бренду:
- ССГ Бор 4
- ССГ Нови Сад 16.

У околностима ванредног стања, Департман за мазива је успешно развио формулацију и започео
производњу новог производа, дезинфекционог средства под називом NISOTEC Antisepsol, за потребе целе
Компаније.

Q3 20201:

CAPEX2: 0,7 млрд. РСД

EBITDA: 6,1 млрд РСД

1 Подаци за 9М 2020: CAPEX: 1,4 млрд. РСД; EBITDA 12,8 млрд. РСД
2 финансирање
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НИС у Q3 2020

Пројекат „Дубока прерада”

Основни параметри пројекта

Капацитет, тона/дан 2.000

Почетак производње 2020. година

Реализација пројекта „Дубока прерада” у Q3 2020:

Завршетак изградње и достигнута механичка спремност DCU 
комплекса 22.06.2020.

Завршено функционално испитивање DCU и свих помоћних
објеката. У оквиру испитивања јединице су доведене до 
стабилног технолошког режима, добијени су први производи

Постигнута спремност за комерцијални рад DCU и читавог
комплекса.
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Пројекат „Дубока прерада”

Подстаница 

Мостни кран

Коксна пећ

Сферни резервоари

Прва серија кокса
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Пројекат „Дубока прерада”

Коксни силоси

Нафтни кокс 

Бензин

Лако и тешко гасно уље

Покретна трака за кокс 
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НИС у Q3 2020

Пројекат ТЕ-ТО „Панчево”

Основни параметри пројекта

Очекиване укупне инвестиције, мил. ЕУР до 180

Номинална електрична снага електране, Мwt до 200

Остварење уговора са ЕРС извођачем на пројекту oкo 110
мил. EUR, односно 69% од укупног очекиваног износа

Започети радови пуштања постројења у рад 

Завршена монтажа електротехничке опреме за 
снабдевање електричном енергијом сопствене потрошње

Укупан напредак пројекта (септембар 2020.) је на нивоу
90%.

Реализација пројекта ТЕ-ТО Панчево у Q3 2020. године:

Ванредно стање због COVID 2019 значајно је утицало и још увек утиче на
динамику реализације Пројекта, због којег смо се суочили са следећим
проблемима:
• Мањак радне снаге на градилишту - за 233 радника мање од планираног.

Предузете су следеће мере:
• Организован долазак чланова тима за радове пуштања постројења у рад и

представника компанија произвођача опреме
• Ангажовање локалних извођача за извођење одређеног обима посла

Спроведена је анализа и утврђено да због набројаних фактора се очекује
продужавање рока завршетка Пројекта.

Парно-турбинско постројење Гасно-турбинско постројење



Повећање 
транспарентности

LTIF RAR
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HSE показатељи

Велики
догађаји

Средњи 
догађаји

Мали
догађаји

Потeнцијални 
догађаји

1,72
(25 LTI)

1,70 
(24 LTI)

9M 2019. 9M 2020.

9M 2019.

9M 2020.

0,27
(8 RAR)

0,15
(4 RAR)

9M 2019. 9M 2020.

9M 2019.

9M 2020.

1%

44%

9M 2020. 9M 2019.

41.066 47.070

732 1.051

46 62

1 0

RAR (Road Accident Rate) - Показатељ броја саобраћајних незгода
LTIF (Lost Time Injury Frequency) – индикатор повреда са изгубљеним данима.  



Кључни показатељи
НИС Група
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Q3
2020.

Q3
2019.

∆ Кључни показатељи
Јединица 

мере
9M

2020.
9M

2019.
∆

43,0 61,9 -31% Brent Dtd $/bbl 40,8 64,7 -37%

49,4 78,7 -37% Приход од продаје млрд. РСД 135,3 196,2 -31%

8,0 15,3 -47% EBITDA млрд. РСД 10,4 31,2 -67%

1,9 7,5             -74% Нето добит млрд. РСД - 8,3     10,7 -178%

13,4 25,9 -48% OCF млрд. РСД 19,6 41,9 -53%

47,9 56,8 -16% Обрачунате обавезе по основу јавних прихода млрд. РСД 131,8 136,6 -4%

317 324 -2% Производња нафте и гаса
хиљ. 

усл. тона
952 965 -1%

1.007 1.115 -10% Обим прераде сирове нафте и полупроизвода хиљ. тона 2.637 2.318 +14%

984 1.101 -11% Укупан промет нафтних деривата хиљ. тона 2.540 2.621 -3%

6,3 10,6 -41% CAPEX млрд. РСД 20,7 29,0 -28%

636 574 +11%
Укупна задуженост према банкама 
(укупан дуг према банкама + акредитиви)

млн. EUR 636 574 +11%



Словенија

-7,0%

Хрватска

-8,0%

Босна и 
Херцеговина

-19,2%
Бугарска

-12,0%

Румунија

-9,2%

Мађарска

-6,7%

Србија
-7,5%

Трендови тржишта моторних горива
9М 2020/2019
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Србија

• Као и у региону, и у Србији након раста у прва 
два месеца са позитивним трендом, креће 
период пандемије у коме је у периоду од марта 
до маја био значајан пад потрошње након чега 
следи период постепеног опоравка.   

Потрошња моторних горива ја и даље у паду.
- Негативни ефекти пандемије условили су пад 

потрошње моторних горива 
- Након ублажавања мера потрошња је почела 

благо да се опоравља што за последицу има 
нешто блажи пад него у првих шест месеци 
ове године



Тржишни удео – Србија
Тржиште моторних горива

• Последица пандемије има исти ефекат и на
тржиште моторних горива – у првих девет месеци
тржиште пада, али је тренд снижења нешто
блажи него у првих шест месеци.
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-8%

Обим тржишта моторних 
горива, хиљ. тона1

Шпекулативне залихе које су одређени привредни
субјекти направили током периода ниских цена
(доминантно мај и јун) имају у структури нешто веће
учешће робе из увоза што je довело до снижења
учешћа у тржишту моторних горива у односу на
првих 9 месеци претходне године.

468
(25%)

458
(27%)

1.372
(75%)

1.243
(73%)

1.839
1.701

9M 2019. 9М 2020.

Остали НИС

1укључујући КПГ



Тржишни удео – Србија
Малопродајно тржиште моторних горива

• Услед пандемије, тржиште малопродаје у
првих девет месеци бележи пад од 9% у односу
на исти период претходне године.
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-9%
Малопродајно тржиште, 
хиљ. тона1

НИС-ово тржишно учешће бележи раст, томе
доприноси раст учешћа у сва три сегмента – дизел,
бензин и ТНГ.

752
(57%)

674
(56%)

574
(43%) 540

(44%)

1.327
1.213

9M 2019. 9М 2020.

Остали НИС

1укључујући КПГ



Тржишни удео – регион
9М 2020/2019
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Босна и Херцеговина

Број БС**:       42
% ук. тржиште:        24,3%
% малопр. трж.:        10,6%

Румунија

Број БС:       19
% ук. тржиште:           1,1%
% малопр. трж.:         1,3%

Бугарска

Број БС*:       34
% ук. тржиште:           4,6%
% малопр. трж.:         4,2%

*затворена је БС Калотина
**отворено 5 БС у БиХ, које су узете у закуп



• Остварен планирани обим производње
угљоводоника (4% више у односу на план)

Оперативни показатељи
Истраживање и производња

646 631

293 286

26 36

965 952

9M 2019. 9M 2020.

Домаћа нафта Домаћи гас

Инострани пројекти

-1%

Производња нафте и гаса, 
хиљ. усл. тона
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Оперативни показатељи
Прерада

618 628

1.534 1.799

166
2102.318

2.637

9M 2019. 9М 2020.
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+14%

213 208 207

566 507
727

81 55

73860 770
1.007

Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020

Домаћа нафта Увозна нафта Полупроизводи

+31%

• Повећање oбима прераде за 14% као
резултат капиталног ремонта који је
спроведен у првом полугодишту
2019.год.

Прерада нафте и полупроизвода, хиљ. тона

• Повећање oбима прераде у трећем
кварталу у односу на претходна два
квартала ове године резултат је
побољшања ситуације на тржишту.



Оперативни показатељи
Промет

572 532

311 283

1.392 1.309

345 410

2.621 2.540

9M 2019. 9М 2020.

Малопродаја - Србија Иноактиве

Велепродаја - Србија Извоз

Обим промета*, хиљ. тона

19 *Без интерног промета. Податак не укључује обим продаје КПГ-а трећим лицима Дирекције Енергетика и садржи обим продаје за сопствену потрошњу ауто цистерни Блока 
Промет.

-3%

− Малопродаја у Србији – пад од 6%

− Велепродаја у Србији – пад од 6%

− Извоз – раст 19%

− Иноактиве – пад од 9%

• У односу на првих девет месеци претходне године, 
бележимо пад од 3% у укупном обиму промета: 

Смањен обим промета у првих 9М ове године у
односу на исти период 2019. године је условљен
ограничењима насталим вирусом COVID-19.

171 162 205
86 89 108

413 403
493

108 123

178778 778

984

Q1 2020. Q2 2020. Q3 2020.

+26%
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Промет
Drive.Go – мобилна апликација за плаћање горива на точионом месту

Drive.Go мобилна апликација, за плаћање
горива на точионом месту, без одласка на 
касу, први пут у Србији је уведена на NIS 
Petrol и Gazprom бензинским станицама.

Апликација је објављена за коришћење
почетком априла, у време када је на снази
било ванредно стање због пандемије вируса 
Covid - 19.

 Број станица: 150
 Укупна продаја, април-

септембар:  612.057l

Продаја горива:

Развој додатних
функционалности

 Припејд модел плаћања
 Сарадња са партнерима
 Коришћење Agro i Taxi картице

u Drive.Go апликацији

App

 Доступна на Google Play, AppStore, 
AppGalery

 Број регистрованих корисника: 
27.194

 Просечна оцена: 4 /Google Play Store

 Плаћање апликацијом, платним картицама
 Сакупљање СННП бонус поена 
 Мапа бензинских станица, детаљи станица, 

филтер по услугама и дериватима, 
навигација

Функционалности
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Промет
Подизање готовине приликом плаћања – Dina kartica

Промоција увођења услуге

 Промоција увођења услуге се реализује кроз сарадњу НИС-а, Поштанске Штедионице и
Народне банке Србије.

 Комуникациони канали: дигитална кампања, ЦРМ директни маркетинг, интерна кампања.
 ПР догађај je организoван 15.10. на бензинској станици Дејтон, када је извршена прва

трансакција.

Током 2019. први пут у Србији је представљена услуга подизања
готовине приликом плаћања, у сарадњи са Mastercard-ом.
У 2020. години реализована је надоградња функционалности
подизања готовине уз куповину производа или услуга за 
кориснике Дина платних картица. 

Будући да је доступна на целој мрежи НИС станица, ова услуга је
препозната као веома важна, због националног значаја Дина 
картице. Сходно прописима, Дина се издаје сваком грађанину
који има банковни рачун.

 Увођење услуге је омогућено у сарадњи са Поштанском Штедионицом, 
уз подршку Народне банке Србије. 

 Број корисника Дина картице у Србији – 2.000.000

Функционалност

 Корисници Дина картице ће моћи да подигну готовину, до
износа од 5000 динара, уз плаћање горива или куповину
другог производа.



• Смањење показатеља EBITDA је
условљено драстичним падом
цене нафте на светском тржишту и
утицајем скупљих залиха на
прераду.

Финансијски показатељи
EBITDA

22

-67%

*утицај цене и курса укључује и утицај цене залиха

31,2

10,4

-27,7

+6,9

EBITDA 9M 
2019

Остали

фактори

EBITDA 9M 
2020

Утицај цене
и курса*

EBITDA, млрд. РСД



Финансијски показатељи
Нето добит (губитак)
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• Смањење EBITDA

• Већи трошкови амортизације

10,7

-8,3

9M 2019. 9М 2020.

Нето добит (губитак), 
млрд. РСД -2x

-1,1

-9,2

1,9

Q1 2020. Q2 2020. Q3 2020.



41,9

19,6

9M 2019. 9M 2020.

Финансијски показатељи
OCF

24

-53%

OCF, млрд. РСД

• Мањи приливи,

• Већа плаћања по основу обавеза 
према држави.



Погоршање макроекономских фактора је утицало на реализацију CF-а 
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19,6 -21,2

-1,5
-0,5+1

OCF Free Cash Flow Нето позајмицеИнвестиције Нето CF

Реализација CF-а за 9М 2020



Финансијски показатељи
CAPEX

26

29,0

20,7

9М 2019. 9М 2020.

-28%CAPEX, млрд. РСД CAPEX по сегментима

63%

22%

7%

7%

0% 2% Блок "Истраживање и 
производња"

Пројекат "Дубока 
прерада"

DWS Прерада

DWS Промет

Остатак дивизије 
Downstream

Корпоративни центар
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Мере за повећање оперативне ефикасности
Ефекат на EBITDA, млрд. РСД

• Укупан ефекат мера за повећање оперативне ефикасности за 9М 2020. на показатељ
EBITDA износи 1,0 милијарди динара.

1,0

1,0
0,4

0,2
0,08

0,20
0,1

0,7 0,7

„Истраживање
и производња”

„Прерада” „Промет” "Остали DWS" "Корпоративни 
центар"

НИС 9М 2020 Спречена 
штета

Укупно НИС 
9M 2020

Мере Спречена штета



22
36

197
75

140
176

3
3

3
29
10

11

323
270

133
417

467
453

547
572
587

591
605
625

345
305

330
492

607
629

549
575
590

619
616

636

31.12.'11.

31.12.'12.

31.12.'13.

31.12.'14.

31.12.'15.

31.12.'16.

31.12.'17.

31.12.'18.

31.12.'19.

31.03.'20.

30.06.'20.

30.09.'20.

до 1 године преко 1 године

Задуженост према банкама
Рочна и валутна структура кредитног портфеља
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Дуг према банкама, млн. EURЗадуженост према банкама, млн. EUR

Валутна структура дуга:
USD 0,2% EUR 99,5%         Осталo 0,3%

10
11

25
23
11

3
3
2

0
0
0

0

345
306

330
492

607
628

549
575
590
619
616
636

355
316

355
515

617
631

552
577
590

619
616

636

31.12.'11.

31.12.'12.

31.12.'13.

31.12.'14.

31.12.'15.

31.12.'16.

31.12.'17.

31.12.'18.

31.12.'19.

31.03.'20.

30.06.'20.

30.09.'20.

Акредитиви Дуг по основу кредита



Поверљиво/Confidential 
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Компаративна анализа

29

EBITDA маржа (%) EBITDA/FTE (хиљ. USD)* Дневни промет (t/дан)

Удео светлих производа (%) UPS OPEX ($/boe)

26,3

17,7

12,7

7,7

-0,8

12,7
79,3

50,8

31,0

2,4

-0,8

32,5
8,0

7,1

6,6

5,9

5,8

4,6

6,3

10,5

9,0

6,3

6,1

Н/Д

8,0

Подаци из извештаја за 6M 2020,  осим за НИС (9М 2020)
*Сви подаци за 6M 2020

81,2

78,2

78,1

77,3

73,5

77,7



Поверљиво/Confidential 
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Допринос компаније и њених запослених у борби против ширења Covida 19
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Донације у производима

• 20.000 литара воде „Јазак“ – НИС је донирао негазирану воду „Јазак“ КБЦ „Звезадара“, КБЦ „Бежанијска коса“, болници 
„Др Драгиша Мишовић“ и СБ за плућне болести „Др Васа Савић“ Зрењанин као помоћ оболелим пацијентима и 
здравственим радницима

• 50 кисеоничких протокомера болницама у Србији – у сарадњи с УНИЦЕФ-ом НИС је донирао укупно 50 кисеоничких 
протокомера и то 20 Инфективној клиници, 10 болници „Др Драгиша Мишовић“, 10 Клиници за пулмологију и 10 
Клиничком центру Србије

• Уступање путничког возила – НИС је продужио право коришћења возила датог КЦ „Војводина“ на додатних 2 месеца

• 33.600 литара воде „Јазак“ – НИС је донирао општинама Блаце и Ивањица негазирану воду „Јазак“ као помоћ грађанима
општина које су погодиле снажне поплаве у јуну 2020.године

Донација у услугама

Припадници ватрогасне бригаде НИС из Кикинде прикључени у дезинфекцију јавних површина у овом граду

Волонтирање запослених

• 306 волонтера НИС-а реализовало је преко 840 волонтерских сати кроз следеће активности:

• Паковање и испорука ЈАЗАК воде за помоћ општинама Ивањица и Блаце које су погођене поплавама;

• Паковање и испорука ЈАЗАК воде за помоћ болницама у Београду и Зрењанину;

• Уређење спортског игралишта у близини ССГ Лесковац 4 (чишћење терена, фарбање ознака на терену, фарбање клупа и
конструкција за кошеве...)

• Учешће у Каравану Заједници заједно – путем програма Заједници заједно 2019, подржали смо здравствене установе у 12
градова и општина. У оквиру волонтерског каравана, волонтери НИС су обилазили ове установе и улепшавали их (фарбање
ограда и гелендера, кречење просторија, наношење украсних графика на зидове, уређење зелених површина)

• Осмишљавање и реализација (снимање видео и аудио материјала) Химне волонтера НИС

* Донација „Јазак“ воде општинама Блаце и Ивањица и донација путничког возила КЦ Војводина је ван програма борбе против Covid-19



Мере и очекивања до краја 2020. године

• Пад цене нафте и  нафтних деривата
• Увођење ванредног стања у РС
• Пад потражње за дериватима
• Пад обима промета (велепродаје и малопродаје) 
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Околности настале пандемијом COVID-19
Главни циљеви до краја 2020. године:

• Повећање ликвидности
− Смањење CAPEX-a минимално за 30%
− Смањење ОPEX-a минимално за 10% 

Предузете мере

• Агилност
• Прилагођавање пословања у новонасталим условима

Припрема кризних сценарија, дугорочних и 
краткорочних планова

4. Очување здравља 
запослених 

1. Обезбеђивање позитивног 
новчаног тока

2.  Обезбедити стабилност на 
тржишту

3. Одржавање социјалне 
стабилности запослених 



Закључак
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Пад цене нафте и нафтних 
деривата у односу на 9М 2019.

Светска пандемија Covid-19

Пад потражње за нафтним 
дериватима

Раст обима прераде

Раст обима прераде и обима промета у Q3 
у односу на Q2 ове године

Остварен позитиван нето резултат у трећем 
кварталу ове године

Смањење трошкова у новонасталим 
условима и одржавање социјалне 
стабилности запослених



ХВАЛА НА ПАЖЊИ!
Investor.Relations@nis.eu

mailto:Investor.Relations@nis.eu


Disclaimer

Ова презентација је припремљена од стране НИС а.д. Нови Сад („Друштво“) и састоји се од слајдова који садрже информације у вези са НИС Групом у циљу представљања инвеститорима. Ова презентација
не представља било какву понуду или позив на давање понуде, или било какво навођење на давање понуде за продају или куповину или упис акција или других хартија од вредности Друштва, нити ова
презентација, ни било који њен део, као ни чињеница да је ова презентација учињена доступном или дистрибуирана, не могу представљати основ за било какав уговор или инвестициону одлуку, и у ту сврху
се на њу није могуће ослонити.

Сви посетиоци ове презентације који разматрају куповину или продају хартија од вредности се овим путем упозоравају да би било која куповина или продаја требала да буде учињена и на основу
информација које су садржане у другим јавно доступним документима и које треба користити у складу са ограничењима садржаним у овим документима. Не сме бити ослањања у било коју сврху на
информације које су наведене у овој презентацији, или било који садржај који је изнет приликом њеног представљања, или на њену потпуност, тачност или исправност. Информације наведене у овој
презентацији не смеју бити третиране као давање инвестиционог савета или препоруке. Све разумне мере су предузете у циљу обезбеђења да чињенице садржане у овој презентацији буду тачне, и да
изражена мишљења буду исправна и разумна. Ова презентације није усвојена од стране органа Друштва. Следствено томе, никаква изјава или гаранција, експлицитна или имплицитна, у вези са тачношћу,
потпуношћу или исправношћу информација или мишљења који су садржани или разматрани у овој презентацији није дата од стране или у име Друштва или било ког од његових акционара, директора,
заступника, запослених или било ког другог лица. Ни Друштво ни било који од његових акционара, директора, заступника или запослених нити било које друго лице не прихватају било какву одговорност за
било који губитак који може настати по основу или у вези са употребом ове презентације или њеног садржаја или на било који други начин који има везе са овом презентацијом.

Информације у овој презентацији садрже изјаве о неизвесним будућим догађајима. Изјаве о неизвесним будућим догађајима обухватају изјаве које нису историјске чињенице, изјаве у вези са намерама
Друштва и НИС Групе, веровања или тренутна очекивања у вези са, између осталог, резултатима пословања НИС Групе, финансијским стањем и ликвидношћу, изгледима, расту, стратегијама и индустријским
гранама у којима НИС Група послује. Из разлога што се односе на догађаје и зависе од околности које могу али не морају да се остваре у будућности, изјаве о неизвесним будућим догађајима по својој
природи подразумевају ризике и неизвесност, укључујући али се не ограничавајући на ризике и неизвесности које су Друштво и НИС Група идентификовали у другим јавно доступним документима. Друштво
упозорава да не постоји гаранција да ће се изјаве о неизвесним будућим догађајима остварити у будућности и да стварни резултати пословања, финансијско стање и ликвидност, као и развој индустријске
гране у којој Друштво и НИС Група послују могу у значајној мери да се разликују од оних који су представљени или претпостављени изјавама о неизвесним будућим догађајима који су садржани у овој
презентацији. Додатно, и уколико резултати пословања НИС Групе, њено финансијско стање и ликвидност, као и развој индустријске гране у којој Друштво и НИС Група послују буду у складу са овде
садржаним изјавама о неизвесним будућим догађајима, такви резултати и развој нису индикативни за резултате и развој у наступајућим периодима. Информације садржане у овој презентацији дате су на
датум ове презентације и могуће су њихове измене без претходне најаве.

Ниједно лице није под било каквом обавезом да ажурира и одржава актуелним овде садржане податке.

Посећивањем ове презентације сматра се да сте упознати са горе наведеним ограничењима.


