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Γραφείο Οικονομικών και
Εμπορικών Υποθέσεων
Η Shell επιθυμεί να μεταφέρει την έδρα της στο Ηνωμένο Βασίλειο
Η εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου Shell ανακοίνωσε στις 15 τ.μ. ότι επιθυμεί να μεταφέρει
την έδρα της στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σκοπός της είναι να απλοποιήσει την μετοχική της δομή,
συνεχίζοντας ως εταιρεία με έδρα μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο, γεγονός που θεωρεί ότι θα
επιδράσει θετικά στην «ανταγωνιστικότητα» της.
Σύμφωνα με το ανακοινωθέν σχέδιο, η εταιρεία «επιθυμεί ρητά» να παραμείνει παρούσα στην
Ολλανδία. Ορισμένα τμήματά της, συμπεριλαμβανομένων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, θα
παραμείνουν στην Χάγη. Επίσης, εάν οι μέτοχοι συμφωνήσουν με το σχέδιο, δεν θα πληρούνται
πλέον οι προϋποθέσεις για την διατήρηση του βασιλικού προθέματος στην επωνυμία της και η
Royal Dutch Shell θα μετονομαστεί απλώς σε Shell.
Μετά την «ανακοίνωση-έκπληξη» της εταιρείας, ο υπηρεσιακός Υπουργός Οικονομικών Υποθέσεων
Στεφ Μπλοκ δήλωσε «δυσάρεστα έκπληκτος». Ανέφερε επίσης ότι, το υπηρεσιακό Υπουργικό
Συμβούλιο ενημερώθηκε για την πρόθεση της Shell στις 14 τ.μ. και έκτοτε είναι σε συνομιλίες με
την εταιρεία σχετικά με "τις επιπτώσεις για τις θέσεις εργασίας, τις κρίσιμες επενδυτικές αποφάσεις
και την βιωσιμότητα". Εικάζεται ότι η Shell θα διαβεβαιώσει ότι οι συνέπειες για το προσωπικό θα
περιορίζονται μόνο στην μετεγκατάσταση ορισμένων θέσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο.
Σημειώνεται ότι, ο ενεργειακός κολοσσός είναι ήδη σε μεγάλο βαθμό βρετανική εταιρεία, ωστόσο
έχει την έδρα της στην Χάγη. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Ben van Beurden ανέφερε
παλαιότερα σε συνέντευξή του ότι η εταιρεία επέλεξε σκόπιμα εν λόγω σχήμα «με την πεποίθηση
ότι ο φόρος μερισμάτων θα καταργηθεί» Ωστόσο, λόγω έντονων αντιδράσεων της αντιπολίτευσης
και της κοινής γνώμης η κυβέρνηση Rutte αναγκάστηκε τότε να ανακαλέσει προηγούμενη
απόφασή της για κατάργηση του φόρου μερισμάτων. Έκτοτε, η Shell είχε αρχίσει πλέον να
αντιμετωπίζει την αγγλο-ολλανδική δομή με διαφορετική οπτική. Ο κ. Van Beurden πρόσθεσε ότι
«έκτοτε η εταιρεία άρχισε να σκέφτεται την μετεγκατάσταση».
Επισημαίνεται ότι, τον παρελθόντα Μάιο το Πρωτοδικείο Χάγης αποφάσισε ότι η Shell πρέπει να
προβεί σε μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 45% (σε σύγκριση με το 2019) σε ορίζοντα
δεκαετίας, προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της Συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα
Επρόκειτο για μια «πρωτοφανή» δικαστική απόφαση δεδομένου ότι ποτέ στο παρελθόν δεν είχε
αποφανθεί δικαστής ότι ιδιωτική εταιρεία πρέπει να «προσαρμόσει» την πολιτική της.
Σχολιάζοντας την εν λόγω δικαστική απόφαση ο ολλανδικός τύπος είχε χαρακτηρίσει το γεγονός
ως «πράσινη βόμβα» για την επενδυτική πολιτική της Ολλανδίας και πλήγμα της εικόνας της ως
χώρας υποδοχής άμεσων ξένων επενδύσεων.
Τέλος, πρόσφατα, το αμερικανικό hedge fund «Third Point», το οποίο κατά το τρέχον έτος
απέκτησε μετοχές της Shell αξίας 750 εκατ. $, πρότεινε την διάσπαση της επιχείρησης σε δύο
εταιρείες με το σκεπτικό ότι η Shell αποτυγχάνει να προβεί στις απαραίτητες επιλογές στην
προσπάθειά της να ικανοποιήσει όλους τους μετόχους της, τόσο τους υποστηρικτές της «πράσινης
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στρατηγικής» όσο και εκείνους που επιθυμούν απλώς να αποκομίζουν κέρδη από τα ορυκτά
καύσιμα. Δια του κ. Ben van Beurden η εταιρεία είχε απαντήσει ότι η πρόταση του αμερικανικού
hedge fund θεωρεί ότι είναι μία κίνηση πολιτικού συμβολισμού, η οποία όμως είναι
«αντιπαραγωγική» και επιβραδύνει την ενεργειακή μετάβαση της εταιρείας.
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