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Hedge fund ζητά διάσπαση της Shell σε δύο εταιρείες 

 
 
Το αμερικανικό hedge fund «Third Point», το οποίο κατά το τρέχον έτος απέκτησε μετοχές της 

Shell αξίας 750 εκατ. δολαρίων, προτείνει την διάσπαση της εν λόγω επιχείρησης πετρελαίου και 

φυσικού αερίου σε δύο εταιρείες.  

Σύμφωνα με τη θέση που διατυπώνει ο ιδιοκτήτης του hedge fund, Daniel Loeb, σε επιστολή του 

προς τους επενδυτές του ταμείου, η αξία της μετοχής της Shell είναι περίπου 35% χαμηλότερη 

από αυτή της ExxonMobil και της Chevron, μολονότι από πολλές απόψεις η εταιρεία προηγείται 

των Αμερικανών ανταγωνιστών της. Σύμφωνα με τον Loeb, το πρόβλημα έγκειται στο ότι η Shell 

αποτυγχάνει να προβεί στις απαραίτητες αποφάσεις και επιλογές στην προσπάθειά της να 

ικανοποιήσει όλους τους μετόχους της: τόσο εκείνους που επιμένουν σε μια πράσινη στρατηγική 

όσο και εκείνους που επιθυμούν απλώς να αποκομίσουν κέρδος από τα ορυκτά καύσιμα. Το 

αποτέλεσμα, κατά τον Loeb, είναι μια ασυνάρτητη, αντικρουόμενη στρατηγική της εταιρείας και η 

συνακόλουθη δυσαρέσκεια όλων των μετόχων της.  

Ο Loeb υποστηρίζει ότι η Shell πρέπει να διασπασθεί δημιουργώντας, κατά πρώτον, μια 

ανεξάρτητη εταιρεία στην οποία θα περιέλθουν οι «παλαιού τύπου» ενεργειακές δραστηριότητες. 

Αυτή η εταιρεία θα περιλαμβάνει την εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου, τη διύλιση και το 

τμήμα χημικών και θα είναι σε θέση, κατά τον ίδιο, να έχει μία σταθερή ταμειακή ροή. 

Περιστασιακά θα μπορούσε να προβαίνει σε πώληση κάποιων από τα τμήματά της και να αποφέρει 

έτσι κέρδη στους μετόχους της. 

Η δεύτερη εταιρεία που θα προκύψει από τη διαίρεση της Shell θα πρέπει να επικεντρωθεί στις 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και σε άλλες δραστηριότητες που απαιτούν σημαντικές επενδύσεις, 

ενώ θα διανέμει «μέτρια» μερίσματα στους μετόχους. Εκτός από όλες τις «πράσινες» 

δραστηριότητες της Shell, η νέα εταιρεία θα περιλαμβάνει επίσης το τμήμα υγροποιημένου αερίου 

(LNG) και το τμήμα μάρκετινγκ.  

Περαιτέρω, βάσει της οπτικής του ιδιοκτήτη του «Third Point», η επιλογή μιας τέτοιας τολμηρής 

στρατηγικής πιθανότατα θα οδηγήσει σε επιτάχυνση της μείωσης του CO₂, ενώ επίσης θα 

υπάρξουν σημαντικά υψηλότερες αποδόσεις για τους μετόχους. 

Από την πλευρά της, η Shell ανακοίνωσε ότι έλαβε την επιστολή και είχε «προκαταρκτικές 

συνομιλίες» με το hedge fund. Ωστόσο, απαντά αρνητικά ως προς τον διαχωρισμό της σε δύο 

εταιρείες καθώς, όπως επισημαίνουν υψηλά ιστάμενα στελέχη της, δεν υπάρχει καμία 

προστιθέμενη αξία στη διάσπαση της εταιρείας ενώ μία τέτοια εξέλιξη θα επιβράδυνε την πράσινη 

μετάβασή της. Επίσης τονίζουν, αντικρούοντας τη σχετική τοποθέτηση του hedge fund, ότι η Shell 

διαθέτει μια «συνεκτική οικονομική στρατηγική».  

Όπως υποστηρίζουν τα στελέχη της Shell, η εταιρεία στην παρούσα μορφή της μπορεί να 
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αναπτύξει δραστηριότητες και να επιτύχει αποτελέσματα τα οποία θα ήταν πολύ δύσκολο να 

επιτύχει αν χωριζόταν σε διαφορετικές εταιρείες. Επιπλέον, το τμήμα της εταιρείας που αφορά στο 

πετρέλαιο και το φυσικό αέριο θα χρηματοδοτήσει ένα πολύ σημαντικό μέρος της ενεργειακής 

μετάβασής της.  

Σύμφωνα με την εταιρεία, η ύπαρξη ολοκληρωμένων αλλά διαφορετικών τύπων δραστηριοτήτων 

είναι απαραίτητη για να επιτευχθεί το καλύτερο και ταχύτερο αποτέλεσμα στην ενεργειακή 

μετάβαση. Παράδειγμα αποτελεί το διυλιστήριο Pernis, όπου η Shell θέλει να παράγει «πράσινο» 

υδρογόνο με πράσινη ηλεκτρική ενέργεια από υπεράκτια αιολικά πάρκα. Επιπλέον, η Shell 

πρόκειται να κατασκευάσει στο Pernis ένα από τα μεγαλύτερα εργοστάσια βιοκαυσίμων 

παγκοσμίως και εξετάζει την εκεί δυνατότητα για δέσμευση και αποθήκευση CO₂. Όπως αναφέρει 

στέλεχος της εταιρείας, «κατά τον τρόπο αυτό από μία εγκατάσταση μπορούμε να παράγουμε 

βιοκαύσιμα, να δεσμεύσουμε CO2 και να φτιάξουμε πράσινο υδρογόνο. Λίγες εταιρείες μπορούν 

να χειριστούν αυτή την πολυπλοκότητα». 

Περαιτέρω, τα στελέχη της Shell αναφέρουν ότι η στρατηγική της εταιρείας αποτυπώθηκε 

εγγράφως και έγινε γνωστή στους μετόχους, και το 90% αυτών να ψήφισε υπέρ της. Το γεγονός 

αυτό αποδεικνύει, κατά τα στελέχη της Shell, ότι η στρατηγική της εταιρείας δεν είναι μόνο 

συνεκτική, αλλά και πολύ καλά κατανοητή από τη μεγάλη πλειοψηφία των μετόχων της.  

Θα πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι το 2020 ήταν μια καταστροφική χρονιά για τη Shell καθώς η 

τιμή του πετρελαίου κατέρρευσε, η τιμή της μετοχής της «έπεσε» στο μισό και η εταιρεία 

αναγκάστηκε να μειώσει το μέρισμά της για πρώτη φορά μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αν 

και η τιμή της μετοχής έχει ανακάμψει, οι δυσκολίες για τη Shell παραμένουν και μάλιστα  

επιτείνονται από τις πιέσεις για μείωση των ορυκτών πηγών ενέργειας καθώς και των εκπομπών 

του άνθρακα: τον Μάιο, το 30% των μετόχων τάχθηκε υπέρ μιας πιο φιλόδοξης πολιτικής για το 

κλίμα ενώ τον ίδιο μήνα, το περιφερειακό δικαστήριο της Χάγης αποφάσισε ότι η Shell πρέπει να 

μειώσει τις εκπομπές άνθρακα κατά 45%. Αντίθετα μάλιστα από ό,τι υποστηρίζουν τα στελέχη της 

εταιρείας για την υποστήριξη των μετόχων της στη σχεδιαζόμενη στρατηγική της, την περασμένη 

εβδομάδα το συνταξιοδοτικό ταμείο ABP ανακοίνωσε ότι έθεσε προς πώληση όλες τις μετοχές του 

στη Shell και σε άλλες πετρελαϊκές εταιρείες πετρελαίου, διότι πιστεύει ότι οι τελευταίες δεν 

κάνουν αρκετά γρήγορα βήματα για τη βελτίωση της ενεργειακής βιωσιμότητας. 

Ο CEO της Shell Van Beurden ανέφερε ότι, η εταιρεία δεν ενημερώθηκε εκ των προτέρων για την 

απόφαση του ABP. Θεωρεί δε ότι πρόκειται για μία κίνηση πολιτικού συμβολισμού, η οποία όμως 

είναι «αντιπαραγωγική» και επιβραδύνει την ενεργειακή μετάβαση της εταιρείας. Τέλος, εξ ίσου 

αρνητική για την ενεργειακή μετάβαση θεωρεί ότι είναι η αντικατάσταση των «μακροπρόθεσμων» 

μετόχων της εταιρείας (που ενδιαφέρονται περισσότερο για τη δημιουργία βιώσιμης αξίας) με 

hedge funds, τα οποία συχνά έχουν διαφορετική φιλοσοφία και στόχευση από τη διοίκηση της 

εταιρείας.  
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