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Definities en Disclaimer
Reserves: De term “reserves” zoals wij die in dit persbericht gebruiken, betekent bewezen olie- en gasreserves
of bewezen mijnbouwreserves volgens de voorschriften van de Amerikaanse Securities and Exchange
Commission (“SEC”).
“Resources”: De term “resources” zoals wij die in dit persbericht gebruiken, omvat mede hoeveelheden olie
en gas die nog niet als bewezen olie- en gasreserves of bewezen mijnbouwreserves volgens de voorschriften
van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (“SEC”) gelden. Het gebruik van de term
“resources” is in overeenstemming met de definities 2P en 2C van de Society of Petroleum Engineers.
Op autonome basis: De term “op autonome basis” zoals wij die in dit persbericht gebruiken, omvat mede
bewezen olie- en gasreserves of bewezen mijnbouwreserves volgens de voorschriften van de Amerikaanse
Securities and Exchange Commission (“SEC”), exclusief wijzigingen als gevolg van acquisities, afstotingen en
het effect van gemiddelde prijzen over het jaar.
De maatschappijen waarin Royal Dutch Shell plc direct en indirect deelneemt, zijn afzonderlijke entiteiten.
In dit persbericht worden de benamingen “Shell”, “Shell Groep” en “Royal Dutch Shell” soms gemakshalve
gebruikt in passages die betrekking hebben op Royal Dutch Shell plc en haar dochterondernemingen in het
algemeen. Evenzo worden de woorden “wij”, “ons” en “onze” soms gebruikt om dochterondernemingen
in het algemeen aan te duiden, of degenen die voor die dochterondernemingen werkzaam zijn.
Deze uitdrukkingen worden tevens gebruikt wanneer vermelding van de naam van de desbetreffende
maatschappij(en) gevoeglijk achterwege kan blijven. De uitdrukkingen “dochterondernemingen”, “Shelldochterondernemingen” en “Shell-maatschappijen” in dit persbericht verwijzen naar maatschappijen waarin
Royal Dutch Shell plc direct of indirect overwegende zeggenschap heeft. Maatschappijen waarin Shell
gedeelde overwegende zeggenschap heeft, worden als “entiteiten onder gezamenlijke zeggenschap”
aangemerkt en maatschappijen waarop Shell invloed van betekenis uitoefent maar waarin zij geen
overwegende zeggenschap heeft, worden als “geassocieerde deelnemingen” aangemerkt. In dit persbericht
worden entiteiten onder gezamenlijke zeggenschap en geassocieerde deelnemingen tevens aangemerkt als
volgens de “equity-methode opgenomen investeringen”. De term “Shell-belang” wordt gemakshalve gebruikt
ter aanduiding van het eigendomsbelang dat Shell direct of indirect in een project, samenwerkingsverband of
onderneming heeft na aftrek van alle door derden gehouden belangen.
Dit persbericht bevat op de toekomst gerichte mededelingen ten aanzien van de financiële positie, resultaten
van activiteiten en segmenten van Royal Dutch Shell. Alle mededelingen anders dan historische feiten zijn of
kunnen worden gezien als op de toekomst gerichte mededelingen. Op de toekomst gerichte mededelingen
geven verwachtingen weer voor de toekomst die zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en aannames
van het management en zijn onderhevig aan bekende en niet-bekende risico’s en onzekerheden waardoor
de feitelijke resultaten, prestaties of gebeurtenissen materieel kunnen afwijken van die welke in deze
mededelingen worden vermeld of geïmpliceerd. Tot dergelijke op de toekomst gerichte mededelingen
behoren onder meer mededelingen ten aanzien van de potentiële blootstelling van Royal Dutch Shell aan
marktrisico’s en mededelingen waarin verwachtingen, overtuigingen, ramingen, voorspellingen, projecties

en aannames van het management tot uitdrukking komen. Deze op de toekomst gerichte mededelingen
zijn te herkennen door het gebruik van termen en uitdrukkingen als “bedoelen”, “beogen”, “doelen”,
“doelstellingen”, “gepland”, “kunnen”, “menen”, “plannen”, “rekenen met”, “risico’s”, “schatten”, “ten doel
stellen”, “verwachten”, “voorspellen”, “vooruitzicht”, “waarschijnlijk”, “zouden kunnen”, “zouden moeten”,
“zullen” en soortgelijke termen en uitdrukkingen. Er zijn verschillende factoren die van invloed kunnen zijn
op de toekomstige operaties van Royal Dutch Shell en waardoor resultaten materieel kunnen afwijken van
die welke in de op de toekomst gerichte mededelingen in dit persbericht tot uitdrukking komen, waaronder
(maar niet uitsluitend): (a) prijsschommelingen voor ruwe olie en aardgas; (b) wijzigingen in de vraag naar
de producten van Shell; (c) valutakoersschommelingen; (d) boor- en productieresultaten; (e) reserveramingen;
(f) verlies van marktaandeel en concurrentie binnen de bedrijfstak; (g) milieurisico’s en fysieke risico’s;
(h) risico’s in verband met het vaststellen van passende potentiële overnamedoelen en de succesvolle
onderhandeling over en afronding van dergelijke transacties; (i) ondernemingsrisico’s in ontwikkelingslanden
en landen waarop internationale sancties van toepassing zijn; (j) wettelijke, fiscale en administratiefrechtelijke
ontwikkelingen waaronder maatregelen met betrekking tot klimaatverandering; (k) economische en
financiële marktomstandigheden in diverse landen en gebieden; (l) politieke risico’s, waaronder de risico’s
van onteigening en heronderhandeling van contractvoorwaarden met regeringsinstanties, vertraging of
versnelling bij de goedkeuring van projecten, en vertragingen in de vergoeding van gedeelde kosten; en
(m) wijzigingen in handelsomstandigheden. Het voorbehoud dat in de onderhavige passage wordt gemaakt
of waarnaar wordt verwezen, is onverkort van toepassing op alle in dit persbericht opgenomen, op de
toekomst gerichte mededelingen in hun geheel. De lezer dient niet overmatig te steunen op dergelijke op
de toekomst gerichte mededelingen. Additionele factoren die van invloed kunnen zijn op resultaten in de
toekomst worden genoemd in het volledige “Annual Report and Form 20-F” for the year ended 31 December,
2014 (beschikbaar in het Engels op www.shell.com/investor en www.sec.gov). Ook deze factoren zijn een
uitdrukkelijke kwalificering van alle op de toekomst gerichte mededelingen en dienen door de lezer in acht te
worden genomen. Iedere op de toekomst gerichte mededeling heeft slechts betrekking op de datum van de
desbetreffende persberichten. Noch Royal Dutch Shell plc, noch haar dochterondernemingen nemen enige
verplichting op zich om enige op de toekomst gerichte mededeling publiekelijk te actualiseren of te herzien
naar aanleiding van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of andere informatie. Gezien deze
risico’s kunnen de feitelijke resultaten materieel afwijken van die welke in de in dit persbericht opgenomen, op
de toekomst gerichte mededelingen worden vermeld, geïmpliceerd of die daarvan worden afgeleid.
Shell kan in dit persbericht bepaalde termen hebben gebruikt, zoals “resources”, waarvan het gebruik
door Shell in haar bij de SEC gedeponeerde documenten door de SEC streng verboden is. Amerikaanse
beleggers worden dringend geadviseerd grondig kennis te nemen van de verslaggeving in ons Form 20-F,
File No 1-32575, dat beschikbaar is op de SEC-website www.sec.gov.
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Vernieuwd ontwerp EIC Mainport expositie
23/02/2012
Op vrijdag 17 januari is een start gemaakt met
het vernieuwde ontwerp van de expositie die
sinds 1993 te bezoeken is voor publiek.
In de expositie wordt het belang van het Rotterdamse
haven- en industriegebied uitgelicht. Er wordt helder inzicht
gegeven in de raffinage industrie en promotie gemaakt
voor werken in technische beroepen. De aanpassing van
het ontwerp wordt mogelijk gemaakt door vier rafinaderijen
uit het gebied: Q8, Exxon Mobil, BP en Shell. Jaarlijks
bezoeken zo’n 20.000 scholieren en studenten de haven
en de expositie in het EIC-gebouw op de Landtong
Rozenburg.
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Dag van het Onderhoud op zaterdag 26 mei
22/05/2012
Op zaterdag 26 mei a.s. openen diverse bedrijven in Nederland hun poorten om
geïnteresseerde bezoekers bekend te maken met het belang van goed onderhoud. Ook
de werkplaats in Pernis heet bezoekers die dag van harte welkom.
Shell Pernis is een grote, complexe raffinaderij waar een groot aantal verschillende producten wordt
vervaardigd in zo’n zestig fabrieken. Om deze fabrieken operationeel (in werking) te houden, is er
onderhoud nodig. Op die manier behouden de installaties een goede staat.
In de Centrale Werkplaats wordt onderhoud aan diverse apparatuur verricht zoals bijvoorbeeld pompen,
compressoren en turbines. Ook statische apparatuur zoals vaten, fakkeltips, regelkleppen en afsluiters hebben
onderhoud nodig.
Shell Pernis is een van de deelnemers van de ‘Landelijke Dag van het Onderhoud’. Iedereen is welkom om
die dag de werkplaats van Pernis te bezoeken.

Datum: zaterdag 26 mei 2012
Locatie: Centrale Werkplaats van Shell Pernis
Tijden:
nn van

10.00 - 11.30 uur (aanwezig om 09.45 uur)

nn van

11.30 - 13.00 uur (aanwezig om 11.15 uur)

nn van

13.00 - 14.30 uur (aanwezig om 12.45 uur)

nn van

14.30 - 16.00 uur (aanwezig om 14.15 uur)

Melden: bij de receptie van het Centraal Kantoor, Vondelingenweg 601, Hoogvliet. Zorgt u ervoor dat u op
tijd bent; de bus kan niet wachten.
Wilt u zich inschrijven voor een van de rondleidingen?
Stuur dan een email naar SNR-DMS-72-Secretariaat@shell.com, onder vermelding van uw naam en
voorletters, het aantal personen (incl. naam en voorletters) en het gewenste tijdstip waarop u wilt komen.
Er geldt een maximum van vier personen per aanmelding. Kijk voor meer informatie over deze dag op
www.dagvanhetonderhoud.nl
N.B. Kinderen vanaf zes jaar zijn welkom. Bezoek is ongeschikt voor minder validen. Bij bezoek is een
geldig identiteitsbewijs verplicht voor personen ouder dan veertien jaar.
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Kom op de koffie bij Shell Pernis
op 26 september 2012
03/09/2012
Wilt u een kijkje achter de schermen nemen en op de koffie komen bij Shell Pernis?
Elk jaar organiseren wij regiotours waarbij wij u per bus rondleiden over het terrein zodat u met eigen ogen
kunt zien hoe het er binnen de hekken uit ziet.
Voor deze rondleiding wordt u per bus opgehaald bij metrostation Hoogvliet om 14.45 uur. Om uiterlijk
17.30 zult u weer bij het metrostation Hoogvliet worden afgezet.

Helaas kunt u zich niet langer inschrijven, de bustour is volgeboekt.
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Start groot onderhoud bij Shell Pernis
17/09/2012
De komende weken zijn we bezig met groot onderhoud aan een aantal van onze
fabrieken. In de eerste helft van november zijn de werkzaamhedenafgerond.
We doen ons uiterste best om eventuele overlast zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Toch bestaat
altijd de kans dat we uit veiligheidsoverwegingen moeten fakkelen of dat we meer geluid produceren dan
gewoonlijk. Omdat we de komende weken zo’n 2500 extra medewerkers op het terrein hebben, kan er
rond Shell Pernis meer verkeer zijn.

Heeft u vragen?
Met vragen kunt u terecht bij infopernismoerdijk@shell.com of bij onze gratis burenlijn:
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0800 - 0238044.

Incident Shell Pernis op 20 September 2012
21/09/2012
Op donderdagavond 20 september is er om 19:58 uur gasalarm gegeven bij een
ontzwavelingsinstallatie van Shell Pernis.
Dit had te maken met een lekkage die is ontstaan bij een warmtewisselaar. Bij het lek is een mix van
zwavelwaterstof, koolwaterstof en waterstof vrijgekomen. Er hebben zich bij het incident geen persoonlijke
ongevallen voorgedaan.
De autoriteiten zijn onmiddellijk geïnformeerd en de hulpdiensten zijn naar het terrein gekomen. Om te
verhinderen dat het gas zich kon verspreiden heeft de brandweer waterschermen geplaatst en is de installatie
uit bedrijf genomen. Het effect is daardoor beperkt gebleven tot de onmiddellijke nabijheid van het lek en
heeft zich niet over het terrein of buiten het hek kunnen verspreiden.
Bij de meldkamer van DCMR hebben zich - voor zover bekend - geen omwonenden met klachten gemeld.
Hoe het incident heeft kunnen ontstaan is onderwerp van nader onderzoek.
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Stankhinder Shell Pernis
23/09/2012
Op zaterdag 22 september – is er aan het einde van middag stankoverlast gemeld in
Hoogvliet en Spijkenisse. In totaal heeft DCMR Milieudienst Rijnmond 16 stankklachten
genoteerd waarvan 14 uit Hoogvliet en 2 uit Spijkenisse die – bij de huidige
Noordoosten - wind aan Shell Pernis worden toegerekend.
De klachten hangen zeer waarschijnlijk samen met onderhoudswerkzaamheden bij Shell Pernis
waarover het bedrijf de inwoners van de omliggende gemeenten eerder deze week via de lokale media
heeft geïnformeerd.
Bij het uit bedrijf nemen van diverse installaties wordt relatief veel zwavelhoudend gas naar de fakkel geleid
om daar te worden verbrand. Dit veroorzaakt waarschijnlijk de zwavelgeur en vormt de bron van de stank.
De activiteiten zijn aangepast om de hoeveelheid stank te verminderen. Het aanbod van fakkelgas is
verminderd en tevens is gezorgd voor een betere verbranding. Bij de laatste waarneming van DCMR in
Hoogvliet was de stank verdwenen.
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Stankklachten uit Vlaardingen
toegeschreven aan Shell
26/09/2012
Vanaf vanmiddag -26 september -16:45 u zijn er bij DCMR Milieudienst Rijnmond
klachten gemeld over een rotte eieren lucht.
De klachten waren afkomstig uit Vlaardingen. In totaal zijn er tot nu toe 25 klachten binnen gekomen In
verband met de klachten heeft DCMR ’s avonds vanaf 18:30 uur een onderzoek ingesteld op het Shell
Pernis terrein. Er zijn verschillende fabrieken bezocht maar DCMR noch Shell konden een oorzaak of
veroorzaker vinden.
Desondanks schrijft DCMR de klachten toe aan Shell Pernis, hierbij rekening houdend met de huidige
windrichting, het klachtengebied en aangekondigde werkzaamheden bij een van de fabrieken vanmiddag
bij Shell Pernis. Er wordt nog verder gezocht naar een oorzaak.
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Stankklachten uit Vlaardingen
27/09/2012
Shell Pernis heeft nog geen oorzaak kunnen vinden voor de stankklachten uit
Vlaardingen op dinsdag 26 september. Er zijn geen aanwijsbare activiteiten die de
stank en de klachten kunnen verklaren. Het onderzoek naar de mogelijke oorzaak
wordt nog voortgezet.
In verband met onderhoudswerkzaamheden bij Shell Pernis is op dit moment wel sprake van een verhoogde
fakkel. Alhoewel er twijfel is of de verhoogde fakkel als de veroorzaker van de zwavellucht moet worden
aangemerkt, gaat Shell de verbranding van het fakkelgas optimaliseren door het toevoegen van extra
brandbaar gas. De fakkelvlam kan hierdoor wat groter worden maar door de betere verbanding neemt de
kans op stank verder af.
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Kom op de koffie bij Shell Pernis
op 31 oktober 2012
09/10/2012
Wilt u een kijkje achter de schermen nemen en op de koffie komen bij Shell Pernis?
Elk jaar organiseren wij regiotours waarbij wij u per bus rondleiden over het terrein zodat u met eigen ogen
kunt zien hoe het er binnen de hekken uit ziet.
Voor deze rondleiding wordt u per bus opgehaald bij metrostation Hoogvliet om 14.45 uur. Om uiterlijk
17.30 zult u weer bij het metrostation Hoogvliet worden afgezet.

Deze regiotour is volgeboekt, u kunt zich helaas niet meer inschrijven.
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Verhoogd fakkelaanbod bij Shell Pernis
10/10/2012
Op donderdag 10 oktober heeft om 10.35 uur een compressortrip plaats gevonden
bij een van onze fabrieken. De gassen worden nu naar de fakkel geleid om veilig af te
voeren en dit leidt tot een zichtbare vlam. We werken momenteel aan de oplossing.
Download voor meer informatie onze fakkelfolder.
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Stand van zaken groot onderhoud
bij Shell Pernis
25/10/2012
Afgelopen maand zijn we druk bezig geweest met groot onderhoud aan een aantal
van onze fabrieken. We hebben ons best gedaan om overlast zoveel mogelijk te
voorkomen. Desondanks hebben we bij het uit bedrijf nemen van de fabrieken
stankhinder veroorzaakt.
De afgelopen jaren hebben we geïnvesteerd om het gas aanbod naar de fakkel structureel te verminderen
onder andere om hinder en milieu belasting verder te beperken.
Bij het produceren van olieproducten zoals brandstoffen komt er zwavelhoudend of zuur gas vrij dat bij
verbranding een rotte eieren lucht kan veroorzaken. Shell Pernis beschikt over een fakkelsysteem om dit gas
bij een proceswijziging zoals het uit bedrijf nemen van een fabriek, veilig te kunnen verwerken. De fakkel is
een onderdeel van ons veiligheidssysteem. Voor de verbranding van dit zuur gas beschikt Shell Pernis over
een speciale fakkel om het risico van stankklachten te minimaliseren.
Als onderdeel van de najaarsstop is deze fakkel gepland uit bedrijf genomen voor onderhoud. Tijdens deze
onderhoudsperiode werd het zuur gas op de andere fakkels verbrand.
Helaas is de verbranding op deze fakkels niet perfect is geweest en dat heeft geleid tot stankhinder. De
belangrijkste reden hiervoor is een minder goede verbranding van dit gas. We hebben daarop besloten
meer zogenaamd stookgas naar de fakkel te sturen om te zorgen voor een betere verbranding en zo de kans
op stankoverlast te beperken. Dat heeft geleid tot een tijdelijk grotere zichtbare vlam op de fakkel. Na deze
aanpassing hebben we geen stankklachten meer ontvangen. De zuur gas fakkel is op 18 oktober weer in
bedrijf genomen.
Wij vinden het vervelend dat we hinder hebben veroorzaakt en danken onze omwonenden voor hun begrip.
In de komende weken worden de fabrieken weer opgestart. Hierbij bestaat de kans dat we weer meer
moeten fakkelen of dat we meer geluid of stank produceren maar we zullen onze uiterste best doen om dit te
voorkomen. In de eerste helft van november zijn de werkzaamheden afgerond.
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Kom op de koffie bij Shell Pernis
30/10/2012
Elk jaar organiseren wij regiotours waarbij wij u per bus rondleiden over het terrein
zodat u met eigen ogen kunt zien hoe het er binnen de hekken uit ziet.
Op

maandag 26 november nodigen wij u uit op Shell Pernis.

Voor deze rondleiding wordt u per bus opgehaald bij metrostation Hoogvliet om 14.45 uur.
Om uiterlijk 17.30 zult u weer bij het metrostation Hoogvliet worden afgezet.
Helaas, u kunt zich niet meer inschrijven, deze regiotour is volgeboekt.
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Update groot onderhoud bij Shell Pernis
01/11/2012
De afgelopen weken zijn we druk bezig geweest met groot onderhoud aan een aantal
van onze fabrieken.
In de komende dagen zullen enkele fabrieken weer opgestart worden. Het opstarten van deze fabrieken
zal extra fakkelaanbod tot gevolg hebben. Er zijn diverse operationele maatregelen genomen om dit extra
fakkelaanbod te minimaliseren. Toch is het mogelijk dat er een grotere vlam zichtbaar zal zijn.
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Blije kinderen bij kerstwensboomproject
Shell Pernis
19/12/2012
Op woensdag 19 december 2012 organiseerde Shell Pernis voor de vijfde keer
het Kerstwensboomproject. Dit jaar kwam de Stichting Voedselbank Spijkenisse met
kinderen en begeleiders naar Shell.
De Voedselbank Spijkenisse helpt mensen die onder een bepaald bestaansminimum leven door wekelijks
voedsel uit te reiken dat door derden beschikbaar wordt gesteld. Voor kinderen uit gezinnen met lage
inkomens zijn kerstcadeaus niet vanzelfsprekend. Daarom zijn zij uitgenodigd om een wens in te dienen van
maximaal twintig euro.
Deze wensen zijn in de grote kerstboom op Shell Pernis gehangen. Medewerkers konden de wensen uit de
boom halen en deze voor de kinderen vervullen. Tijdens een gezellige en feestelijke bijeenkomst kwamen de
kinderen hun vervulde kerstwensen ophalen.
Omdat er strenge eisen gesteld worden aan het pand van de voedselbank had de organisatie van de
voedselbank nog een grote wens: het mogelijk maken van aanpassingen in het distributiepand. De Goede
Doelen Commissie van Shell Pernis en het social investment team hebben samen deze wens van de
Voedselbank Spijkenisse vervuld met een gezamenlijke donatie van vijfduizend euro.
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Kleine brand op Shell Pernis 24 december
24/12/2012
In de vroege ochtend van maandag 24 december heeft er zich rond 01.50 uur een
brandje voorgedaan op een van de fabrieken van Shell Pernis.
De autoriteiten zijn geïnformeerd. De bedrijfsbrandweer was stand-by en na korte tijd werd het sein ‘brand
meester’ gegeven. Er heeft zich geen persoonlijk letsel voorgedaan. De operationele impact is beperkt
gebleven. Gedurende korte tijd was er sprake van verhoogd (en zichtbaar) fakkelaanbod.
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