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15 november 2021

Shell verhuist hoofdkantoor naar Verenigd
Koninkrijk, wordt Brits
Olie- en gasconcern Shell wil op papier volledig Brits worden. Het concern gaat deze wijziging
voorleggen aan zijn aandeelhouders. Ook het hoofdkantoor wordt naar het Verenigd Koninkrijk
verplaatst, daar worden dan onder meer de vergaderingen van het bestuur en de directie gehouden.
Volgens Shell moet de versimpeling van de structuur ervoor zorgen dat het bedrijf sneller en exibeler kan opereren.
Het bedrijf blijft ook gewoon in Nederland aanwezig. Een aantal banen zal overgaan naar het Verenigd Koninkrijk.

Energietransitie
Topman Ben van Beurden belooft dat Shell, ondanks de beoogde verhuizing, sterk verbonden blijft met Nederland. Dan
gaat het volgens hem vooral om de rol van Shell in de energietransitie. "Ik besef heel goed dat de aankondiging van
vandaag voor veel mensen een moeilijke boodschap is. Toch wil ik benadrukken dat de vereenvoudiging van onze
structuur noodzakelijk is om onze strategie te versnellen. Zo kunnen we een leidende rol spelen in de energietransitie."
Volgens Shell zullen Van Beurden en nancieel directeur Jessica Uhl naar het Verenigd Koninkrijk vertrekken. Een
aantal leidinggevenden gaat in het kielzog van het duo mee. Shell blijft vanuit Nederland onder meer actief met de
ontwikkeling van hernieuwbare energie en andere energie-innovaties. Dat gebeurt vanuit zowel Den Haag als
Amsterdam.
Shell benadrukt dat de beoogde verhuizing geen gevolgen heeft voor de activiteiten van Shell Nederland. "Shell blijft
ook in Nederland een grote speler", benadrukt Marjan van Loon, die aan het hoofd van Shell in Nederland staat.

Kabinet 'onaangenaam verrast'
Het kabinet is "onaangenaam verrast" door het besluit van het olie- en gasconcern Shell om het hoofdkantoor naar
het Verenigd Koninkrijk te verplaatsten. Dat meldt demissionair minister Stef Blok van Economische Zaken.
Het kabinet is zondag op de hoogte gesteld en "betreurt het ten zeerste" dat Shell gaat verhuizen. "We zijn in gesprek
met de top van Shell over de gevolgen van dit voornemen voor banen, cruciale investeringsbeslissingen en
duurzaamheid. Die zijn enorm belangrijk", aldus Blok.
Bron: ANP
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25 april 2022

Milieudefensie waarschuwt Shell om vonnis rechter
uit te voeren
Shell voert willens en wetens het vonnis van de rechter om CO2-uitstoot te
verminderen niet uit, zegt Milieudefensie. Daarom stuurt de milieuorganisatie
een waarschuwingsbrief... 

NIEUWS

22 maart 2022

Shell dient beroep in tegen uitspraak om uitstoot te
verminderen
Olie- en gasconcern Shell heeft de nitief beroep aangetekend tegen de
uitspraak van een rechter in een door Milieudefensie aangespannen zaak. Het
bedrijf maakt... 

NIEUWS

15 februari 2022

Shell benoemt duurzaamheidsdirecteur, maar maakt
misleidende reclame over energietransitie
Energieconcern Shell heeft de Brit Ed Daniels benoemd als directeur
'strategie, duurzaamheid en bedrijfsrelaties'; een nieuwe functie binnen de
raad van bestuur... 
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22 november 2021

Bouwens: 'Vertrek Shell is pyrrusoverwinning voor
milieubeweging'
Door het vertrek van Shell uit Nederland kan het olieconcern besluiten om
milieumaatregelen van de Europese Unie te negeren. Het verkleint de kansen
op groene investeringen... 
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28 oktober 2021

Activistische aandeelhouder Third Point wil
opsplitsing Shell
De activistische aandeelhouder Third Point wil dat olie- en gasconcern Shell
zich opsplitst in een bedrijf dat zich bezighoudt met olie- en gas en een
bedrijf dat... 

