Jogi nyilatkozat a Future of the Fleet
nevű dokumentumhoz

A Royal Dutch Shell plc közvetlen vagy közvetett tulajdonában lévő befektetésekkel érintett vállalatok különálló jogi személyek.
Ebben a jelentésben a „Shell”, a „Shell Csoport” és a „Royal Dutch Shell” kifejezések esetenkénti használata kényelmi célokat
szolgál a Royal Dutch Shell plc vállalatra és annak leányvállalataira való általános utalásként. Hasonlóképpen, a „mi”, „minket” és
„miénk” szavak is általánosan a Royal Dutch Shell plc Csoportra és leányvállalataira, illetve a részükre munkát végző személyekre
utalnak. Ezeket a kifejezéseket használjuk akkor is, ha nincs kifejezett célja a konkrét tagvállalat vagy tagvállalatok azonosításának.
A „leányvállalatok”, „Shell leányvállalatok” és „Shell vállalatok” megnevezések jelen jelentés keretein belül azokra a tagvállalatokra
utalnak, amelyek felett a Royal Dutch Shell plc közvetlen vagy közvetett módon irányítással rendelkezik. Az olyan jogi személyek
vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek megnevezése, amelyek tekintetében a Shell közös irányítással rendelkezik,
„közös vállalkozás”, illetve „közös működési egység”. „Kapcsolt vállalkozásnak” minősülnek azok a jogi személyek, amelyekben
a Shell számottevő befolyással rendelkezik, ugyanakkor irányítással vagy közös irányítással nem. A „Shell-érdekeltség” kifejezés
használata kényelmi célokat szolgál, és arra utal, hogy a Shell közvetlen és/vagy közvetett tulajdonosi érdekeltséggel rendelkezik
egyes jogi személyekben vagy jogi személyiség nélküli szervezetekben minden harmadik félhez köthető érdekeltség kizárását követően.
Ez a jelentés előre tekintő állításokat (az Egyesült Államok 1995. évi, magán értékpapírokra vonatkozó peres eljárások reformtörvényében
meghatározottak értelmében) tartalmaz a Royal Dutch Shell pénzügyi helyzetével, működési eredményeivel és vállalkozási
tevékenységeivel kapcsolatban. A múltbeli tényeket rögzítő állításoktól eltérő minden más állítás előre tekintő állításnak minősül vagy
annak tekinthető. Az előre tekintő állítások a jövőbeli várakozásokkal összefüggő állítások, amelyek alapján a vállalatvezetés aktuális
várakozásait és feltételezéseit adják, továbbá azok kiterjednek ismert és nem ismert kockázatokra, bizonytalanságokra, amelyek miatt
a tényleges eredmények, teljesítmény vagy események lényegesen eltérhetnek az adott állítások által kifejezetten vagy hallgatólagosan
bemutatottaktól. Az előre tekintő állítások többek között kiterjednek a Royal Dutch Shell piaci kockázatoknak való kitettségével
összefüggő állításokra, valamint a vállalatvezetés várakozásait, meggyőződéseit, becsléseit, előrejelzéseit, elképzeléseit és feltételezéseit
kifejező állításokra. Az előre tekintő állítások az olyan, illetve hasonló szavak és kifejezések alkalmazásáról azonosíthatók, mint a
„megcéloz”, „törekvés”, „várakozás’’, „meggyőződés’’, „lehetséges’’, „becsül’’, „vár’’, „célok’’, „szándékozik’’, „talán’’, „célkitűzések’’,
„kilátás’’, „terv’’, „feltehetőleg’’, „előre jelez’’, „kockázatok’’, „ütemezés”, „megkísérel’’, „kellene’’, „célérték’’, „fog’’. Számos tényező
van, ami hatással lehet a Royal Dutch Shell jövőbeli működésére, és olyan eredményeket hozhat, amelyek lényegesen eltérnek az
ebben a jelentésben közölt, előre tekintető állításokban bemutatottaktól, (többek között) ideértve a következőket: (a) a nyersolaj és a
földgáz árának az ingadozása; (b) a Shell termékei iránti kereslet változása; (c) devizaárfolyamok ingadozása; (d) fúrási és termelési
eredmények; (e) a tartalékokra vonatkozó becslések; (f) piaci részesedés elvesztése és iparági verseny; (g) környezeti és fizikai kockázatok;
(h) a potenciálisan akvizícióra alkalmas vagyontárgyak és céleszközök azonosításával, valamint az ilyen ügyletek eredményes
megtárgyalásával és teljesítésével összefüggő kockázatok; (i) a fejlődő országokban és nemzetközi szankciókkal sújtott
országokban végzett üzleti tevékenységek kockázata; (j) törvényi, adóügyi és jogszabályi fejlemények, ideértve a klímaváltozással
kapcsolatban hozott jogszabályi intézkedéseket; (k) gazdasági és pénzpiaci feltételek a különböző országokban és régiókban;
(l) politikai kockázatok, ideértve a kisajátítás, valamint a szerződéses feltételek kormányzati szervek általi újratárgyalásának
a kockázatát, a projektek jóváhagyásának a késedelmével vagy előrehaladásával, valamint a megosztott költségek megtérítésével
kapcsolatos kockázatok; továbbá (m) a kereskedelmi feltételek változásai.
Nem garantálható, hogy a jövőbeli osztalékfizetések elérik vagy meghaladják a korábban kifizetett osztalékok szintjét. Az ebben
a jelentésben közölt előre tekintő állítások összessége tekintetében a jelen részben foglalt vagy hivatkozott figyelmeztető állítások
kifejezetten irányadók. Az olvasók megfelelő körültekintés nélkül ne hagyatkozzanak az előre tekintő állításokra. A jövőbeli eredményeket
esetlegesen befolyásoló, további kockázati tényezőket a Royal Dutch Shell 20-F jelű, a 2017. december 31-ei fordulónappal készült
beszámolója tartalmazza (elérhető: www.shell.com/investor és www.sec.gov). Az érintett kockázati tényezőkre nézve kifejezetten
irányadó az ebben a jelentésben közölt összes előre tekintő állítás, amelyeket az olvasónak tanácsos figyelembe vennie. Az egyes
előre tekintő állítások kizárólag ennek a jelentésnek az időpontjában, azaz 2018. május 28-án érvényesek. Sem a Royal Dutch Shell
plc, sem annak bármely leányvállalata nem vállal felelősséget az előre tekintő állítások nyilvános aktualizálásáért vagy módosításáért,
amennyiben új információk, jövőbeli események vagy egyéb adatok merülnek fel. Az adott kockázatok tükrében az eredmények
az ebben a jelentésben közölt előre tekintő állításokban bemutatottaktól, hallgatólagosan beleértettektől vagy kikövetkeztethetőektől
lényegesen eltérhetnek.
Előfordulhat, hogy ebben a jelentésben egyes olyan kifejezéseket használtunk – például erőforrások – amelyeket az Amerikai
Egyesült Államok Amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletének (SEC) az előírásai alapján szigorúan tilos a SEC felé benyújtott
dokumentumokban szerepeltetni. Az amerikai egyesült államokbeli befektetőket arra kérjük, hogy részletesen mérlegeljék az 20-F
jelű nyomtatványon, 1-32575 iktatási szám alatt elérhető adatszolgáltatásunkat, amely a SEC honlapján férhető hozzá: www.sec.gov.

