
15 ГОДИНИ

УСПЕШНИ  И  ИНОВАТИВНИ



РЕЗУЛТАТИ 2013

ЗА ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО НА 2013 Г.

 21.3% ръст на приходите до ниво от 46.8 млн. лв. 

 Чиста печалба от 8 млн. лв. с ръст от 24.6%

 Юни 2013 г. Спиди АД разпредели брутен дивидент от 4.4 

млн. лв. или 2.98 лв. на акция и по две нови акции за всяка 

една съществуваща

 Очаквания до края на 2013 г. - 64 млн. лв. приход

 Пазарната капитализация на дружеството на БФБ е 80 млн. 

лева



РЕЗУЛТАТИ 2013

ПРИНОС КЪМ РАЗВИТИЕТО НА КОМПАНИЯТА ПРЕЗ 2013 Г.

Разработването на нови продукти, насочени към индивидуални 

клиенти (услугата 3-5-8)

 Разширяването на мрежата от офиси в страната по програмата 

Speedy Parcel Shop (програмата за сътрудничество с 

представители на местния малък и среден бизнес ):

• Стартира в края на 2012 г.

• Първите офиси - открити в средата на май 2013 г.

• Нови точки за изпращане и доставка на пратки и в по-

малки населени места (Берковица, Бяла, Етрополе, 

Раднево, Луковит, Любимец, Пещера, Попово, Якоруда, 

Червен бряг, Стражица, Кнежа и др.)

• Към месец октомври 2013 г. SPS-ите са над 60, а 

плановете са до края на годината да достигнат близо 100



ИНВЕСТИЦИИ 2013

ВПЕЧАТЛЯВАЩ РАЗМЕР НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

2.96 млн. лв. за първото полугодие

Основната част от тях (1.95 млн. лв.) - за подновяване и 

разширяване на автопарка



ЕКО ПРОЕКТ SPEEDY GOES GREEN POWERED BY RENAULT

Инвестиция:

 20 броя електромобили Renault Kangoo Zero Emission;

 Обща стойност - около 1.5 млн. лв.;

 Средства от стандартен финансов лизинг, тъй като държавата не 

участва със субсидии.



ЕКО ПРОЕКТ SPEEDY GOES GREEN POWERED BY RENAULT

Планове:

 Експлоатация в централната градска част на София още през 

ноември тази година

 Възвръщаемост на инвестицията - около 5 години



ЕКО ПРОЕКТ SPEEDY GOES GREEN POWERED BY RENAULT

Концепция:

 Бъдещето на градския превоз на хора и товари е в 

електромобилите - чувствително по-ниски разходи и опазване на 

околната среда

 Спиди - една от първите компании в цяла Европа, която започва 

експлоатация на електромобили за бизнес нужди

 Електромобилите - мисионерска стъпка, иновативно решение



Благодаря за вниманието.

Валери Мектупчиян

Изпълнителен директор Спиди АД


