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Peter Voser kondigt reorganisatie Shell aan
Robert du Bois - 2009-05-27 10:15:26 - de aandeelhouder
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Nadat gisteren al een en ander was uitgelekt op het internet, heeft
de nieuwe CEO van Shell vandaag een persbericht doen uitgaan met
daarin de veranderingen die zullen plaatsvinden onder zijn leiding.

Koersen

Gisteren viel op de weblog van John Donovan al te lezen dat Shell een
grootscheepse reorganisatie zal doorvoeren. Donovan meende dat de
opvolger van Jeroen van der Veer, Peter Voser, a.s. donderdag tijdens een
bijeenkomst van honderd topmanagers de actie zal aankondigden waarbij
het management van de oliereus niet zal worden gespaard. Naar verluidt zal
1 op de 3 topmanagers het veld moeten ruimen.
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Verklaring Peter Voser
Vandaag stuurde Shell een persbericht rond waarin Voser de reorganisatie
inderdaad aankondigde. De veranderingen binnen het senior management
die Voser voor ogen heeft zullen zelfs al per 1 juli van kracht zijn. Enerzijds
wil Voser de kosten verlagen en anderzijds meer focussen op het starten
van nieuwe projecten en de ontwikkeling van innovatieve technologie.
Daarnaast zullen er zowel in de down- als de upstream-tak wijzigingen in de
structuur plaatsvinden.
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Koersalarm Finance TV
'Correctie randstad op
komst'
Volgens John
Beijer
(Beursfoon) kan
de koers van
Randstad
binnenkort onder druk
komen te staan. Met
putopties kan daarop
worden ingespeeld,
verwacht Beijer.
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TA: 'AEX richting 272'
John Beijer
(Beursfoon)
verwacht dat
er genoeg
kopers zijn
om de AEX richting 272
punten te duwen.
Daarna mogen we ons
opmaken voor een
terugval, aldus Beijer.
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RD mangement shake- 'Kansen genoeg: Ten Cate,
up: goed voor koers?
Imtech!'
John Beijer
Industrieel
(Beursfoon)
dienstverlener
geeft zijn
Imtech en
visie op de
hoogwaardig
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