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De oliesector moet vergroenen, maar
beleggers doet het niets
Lennart Zandbergen 28 mei   18:22

Een vrachtwagen van Shell wordt gevuld met diesel en benzine bij Pernis, de grootste olieraffinaderij van
Europa.  Foto: Lex van Lieshout/ANP

De uitspraak in de Shell-zaak deed de alarmbel rinkelen in de bestuurskamers.

Maar beleggers doet het allemaal niks: zij waren na anderhalf uur al bekomen van
de schrik.
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De uitspraak zou ook gewoon positief kunnen zijn voor Shell.

Hoe groen moet een oliemaatschappij zijn? Is een groene oliemaatschappij een
bedrijf dat alle CO₂ compenseert die het uitstoot met het oppompen, raffineren
en vervoeren van olieproducten? Of is een groene oliemaatschappij een bedrijf
dat helemaal geen olie verkoopt?

Het zijn de vragen die deze week volop speelden. Amerika's grootste
oliebedrijf ExxonMobil verloor bij een roerig verlopen jaarvergadering een
stemming over de benoeming van twee niet-uitvoerende bestuursleden die een
activistische aandeelhouder met de naam Engine No. 1 naar voren had
geschoven.

Volgens de activist, die slechts 0,02% van de Exxon-aandelen bezit maar wel
stemmen kreeg van grote aandeelhouders BlackRock en Vanguard, moet het
bedrijf veel meer doen aan duurzaamheidsbeleid, om ervoor te zorgen dat
klimaatrisico's kleiner worden.

Nog meer in het oog sprong het vonnis dat de rechter in het Paleis van Justitie
in het Haagse Bezuidenhout wees. Dat was in een zaak over een bedrijf dat
slechts twee kilometer verderop, in Benoordenhout, kantoor houdt. De puur
Haagse zaak kan wereldwijde gevolgen hebben en haalde dan ook prominent
de voorpagina's van de Financial Times en The Wall Street Journal.

Alarmbellen
'Overal in de wereld zijn de alarmbellen afgegaan', zei Bernard Wientjes. Hij
merkt als voorzitter van de vereniging van Nederlandse chemiebedrijven dat er
grote onrust heerst in de bestuurskamers van andere grote industriële bedrijven:
wat betekent de uitspraak voor hen?

De onrust in de bestuurskamers wereldwijd mag dan wel groot zijn, op de
handelsvloeren was er weinig van een schok te merken. Woensdag om 15.21
uur kwam het bericht dat Shell de zaak had verloren. Toen kostte het €16,07 om
eigenaar te worden van één van de twee miljard uitstaande aandelen in het
Nederlands-Britse oliebedrijf. De uitspraak zorgde voor een kleine duikeling
naar een dagdieptepunt van €15,95. Maar binnen anderhalf uur na de uitspraak
was de koers weer terug op het oude niveau. Industriëlen en bestuurders mogen
dan wel stressen over de mogelijke gevolgen van het besluit, beleggers doen
dat duidelijk niet.

Toch klinkt de uitspraak op het eerste gezicht als slecht nieuws voor beleggers.
Shell voert al jaren een behoudend vergroeningsbeleid. Met laadpalen voor
elektrische auto's onder de naam New Motion, het aanleggen van windparken
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op zee en het ontwikkelen van biobrandstoffen doet Shell echt wel wat aan
koolstofarme producten en diensten, maar erg radicaal is het allemaal niet te
noemen. Daarbij blijven investeringen in fossiele brandstoffen groot: het bedrijf
is van plan ook de komende jaren zo'n $18 mrd van de $20 mrd aan jaarlijkse
investeringen die het doet naar olie, gas en chemie te laten gaan.

Van de rest van de investeringen ging volgens schattingen van Bloomberg
Intelligence vorig jaar zo'n $1,5 mrd naar duurzame energiebronnen. Dat zou
kunnen oplopen naar $2 mrd tot $3 mrd tegen 2025, en volgens analisten
misschien zelfs tot 40% van alle investeringen in 2030. Dat zou zo'n $8 mrd
zijn.

Maar dat is dus niet genoeg. Als de beslissing van de Haagse rechtbank tot aan
de civiele kamer van de Hoge Raad standhoudt moet er meer, veel meer. Dan
moet Shell over negen jaar, in 2030, de uitstoot van CO₂ met 45% hebben
teruggedrongen ten opzichte van 2019. Dat kost én fossiele omzet, én miljarden
aan nieuwe investeringen. Geld dat dan niet kan worden uitgegeven aan de
dividenden en aandeleninkoopprogramma's die aandeelhouders juist zo graag
zien.

Concurrenten
Op het oog doet Shell ook wat minder dan Europese concurrenten Total en BP
aan verduurzaming. Die twee maatschappijen zetten vol in op windmolens en
hebben met recente veilingen zelfs een derde van de — veelal nog te bouwen
— windcapaciteit in de zee rond het Verenigd Koninkrijk in handen gekregen.
Total wil in 2030 100 gigawatt aan hernieuwbare capaciteit hebben, BP 50
gigawatt. Het contrast met Shells doel van 5 gigawatt in 2025 is groot.

Maar Shell gelooft niet in het idee jarenlang windparken in bezit te houden. Het
fusiebedrijf van Koninklijke Olie en Shell Transport & Trading is uiteindelijk
toch vooral een handelsbedrijf, dat bijvoorbeeld ook zo'n vijf keer meer olie
verkoopt dan dat het zelf uit de grond haalt. Zo wil Shell ook met bijvoorbeeld
windenergie omgaan.

In die handel en verkoop investeert Shell juist steviger dan veel andere
oliemaatschappijen. Zo was Shell vorig jaar in zijn eentje al goed voor 20% van
het wereldwijde aanbod van LNG. Mede met dank aan drie overnames
(NewMotion, Greenlots en Ubitricity) verwacht Shell in 2025 al
vijfhonderdduizend laadpunten te hebben voor elektrisch rijden.

Verkopen bezittingen 'slecht voor milieu'
Er is nog een aspect aan het klimaatvonnis. Als Shell zijn gas- en
oliebezittingen moet gaan verkopen om de doelen te halen, zal dat juist slecht
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zijn voor het milieu, zo denkt analist Will Hares van Bloomberg Intelligence.
'Bedrijven die de bezittingen dan kopen zullen veel minder geneigd zijn tot
verduurzamen, bijvoorbeeld omdat ze in andere jurisdicties zitten, andere
investeerders hebben of überhaupt niet beursgenoteerd zijn.'

Maar waarom de koers er niet op reageert? Analisten denken dat het allemaal
niet zo'n vaart zal lopen. Op de korte termijn zijn er nauwelijks gevolgen, zei
Lydia Rainforth van Barclays kort na de uitspraak al. Daarbij zullen andere
oliemaatschappijen met vergelijkbare zaken te maken krijgen. Tegen het Franse
Total loopt er al een procedure.

Aan de andere kant kan het ook gewoon positief zijn voor de koersen als
bedrijven worden gedwongen wat duurzamer te worden. Ze hebben gewoon
een zetje nodig om te gaan innoveren, zo denkt in ieder geval ExxonMobil-
belager Engine No. 1. 'Exxon dacht dat we zuiver ideologisch bezig waren,
maar daar gaat het ons helemaal niet om. We denken vooral dat groener beleid
een positieve invloed gaat hebben op de prijs van het aandeel.'


