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Shell geeft 62 bestuurders een nieuwe rol - media
22 jun 2009, 18:21 uur

AMSTERDAM (Dow Jones)--Uit een interne email van Royal Dutch Shell plc, die is
gelekt naar een blog dat het bedrijf kritisch volgt, blijkt dat 62 senior executives een
nieuwe rol binnen het geherstructureerde bedrijf zullen krijgen.

De email die gedateerd is op 16 juni en is verstuurd door de nieuwe chief executive
officer (CEO), Peter Voser, werd zaterdag gepubliceerd op het blog
royaldutchshellplc.com. Een woordvoerder van Shell wilde niet ingaan op de gelekte
email.

Voser, die de positie van Jeroen van der Veer overneemt als CEO op 1 juli 2009, heeft
een grondig herstructureringsprogramma aangekondigd om het bedrijf sneller en meer
efficient te laten werken. De grootste verandering die Voser doorvoert is de eliminatie
van de gas- en energiedivisie. Dit onderdeel wordt verdeeld over de nieuwe upstream-
en downstream-divisies.

Het voormalig hoofd van gas en energie, Linda Cook maakte haar vertrek bekend na
de aangekondigde herstructureringen.

Door James Herron en Simon de Wilde; Dow Jones Nieuwsdienst; +31-20-5715 201,
simon.dewilde@dowjones.com
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