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Dear  Mt  Pols,

Thank  you  for  your  letter  dated  4 Aptil  2018  to föe  Chief  Executive  Officet  of  Royal  Dutch  Shell

plc.  I am  tesponding  on  behalf  of  Royal  Dutch  Shell  plc.

I do not  ptopose  to  íespond  in  detail  to föe  demands  föat  you  have  made.  We  do  not  believe  that

these  daims  have  meiit;  nor  do  we  consider  föat  föe  coiu:ts  pïovide  the  tight  forum  to advance  the

global  energy  ttansition.  I would,  howevei:,  like  to share  föe  Shell  Group's  intent  to  move  in  step

wifö  society  towatds  a lowet  carbon  fütute,  including  some  of  föe  actions  we  ate  taking,  working

wifö  oföei:s,  to  achieve  tbis  ambition.

Shell's  position  on climate  change  has been  publicly  documented  fot  moïe  föan  two  decades

fötough  publications  such  as our  )fönual  Repott  and Sustainability  Repott.  We  have  long

recognized  föe  climate  chanenge and  föe  essential  tole  of  enetgy  in  dtiving  föe  world's  economy,

raising  living  standa.tds  and  imptoving  lives.  Yet  föere  ai:e stfü  over  1 billion  people  in  the  world

wiföout  safe,  reliable  access  to enetgy  oi: föe  basic  benefits  it  pi:ovides.  Society  thetefote  faces  a

dual  challenge  of  meeting  gtowing  demand  fot  energy,  while  at föe  same  t'me  ttansitioning  to a

lowet  catbon  world.

Shell  welcomes  and  sttongly  suppotts  föe  goals  of  föe  Patis  Agteement.  We  agree  on  föe  objective

of  a ti:ansition  towatds  a net-zeto  emission  energy  system  and  a woi:ld  where  temperatui:e  inci:eases

a.te liínited to less föan 2oC. Shell has taken an indusu7-1eading apptoach in this area, as
demonsttated  fötough  out  suppott  for  föe  tecommendations  of  föe  Task  Foi:ce  on  Climate-telated

Financial  Disclosutes  (I'CFD);  out  inclusion  of  föe  Company's  emissions  management

petfoí'mance  in  föe  Executive  annual  bonus  scoi:ecard;  and  out  tecent  announcements  on  out  Net

Catbon  Footptint  ambition.

The  Paris  Agteement  has sent  a signal  atound  föe  woi:ld.  The  energy  system  is changing.  Shell's

latest scenatio, S% - published in March tbis yeat - illustrates a teccany  possible, but
chanenging  paföway  for  an of  society  to achieve  föe  goals  agteed  in  Patis.  Ovei:  the  coutse  of  50

yeats,  Sky  sees a complete  ttansformation  in  föe  way  society  uses and  p.toduces  enetgy.  Critically,

this  scena:íio  telies  on  a complex  combination  of  mutually  teinfoi:cing  actions  by  society,  mai:kets

and gove.tnments. No one organisat'on Oí industí7 o.t government can achieve this transfoímation
alone. AIl will face tough choices and eveí7one  has a tole to play. While Sky is neiföet a pi:efüction
not  Shell's  business  plan,  we  hope  it  conti'ibutes  to  föe  effott  to  find  solutions  to this  global  issue.
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In  early  Aptil  we  published  föe  Shen  Enetgy  Transitions  (SE'I)  tepott  which  outlines  out  intent  to

í'nove  towards  a lowei:-carbon  fütui:e.  You  can  tead  more  about  tbis  at:

tvww.shel1.com/enetgyttansitionteport.  We have  made  cleat  out  ambition  to  teduce  the  Net

Catbon  Footprint  of  föe  enei'gy  p.toducts  we  sell  to be  in  line  wifö  society  -  estimated  at halving  by

2050  -, wich  will  necessitate  changing  föe portfolio  of  products  we  sell. We  believe  SET

demonsttates  Shell's  financial  and  portfolio  tesfüence,  even  against  Sky,  out  most  tapid  ttansit'on

scenatio.  The  shateholdet  vote  at out  AGM  on  May  22 is a clear  and  sttong  display  of  confidence

in Shell's  wide-tanging  and  p.togressive  apptoach  to leading  fötough  föe  enetgy  ttansition.  It

demonsttates not only suppoi:t for out industt7-1eading strategy, but also cleat ttust in the abfüty of
Shell's  management  to  implement  it.

Alföough  Shell  is st'll  ptirnaiily  an oil  and  gas company,  and  we  expect  global  demand  fot  oil  and

gas to continue  to  grow,  we  have  invested  billions  of  donats  in  a i:ange  of  low-carbon  technologies,

including  Catbon  Capture  and  Storage  (CCS),  biofüels,  hydtogen,  solat,  and  wind  powet.  In  2016,

we  established  a New  Energies  business,  to  bettet  focus  föese  effoi:ts  and  exploíe  new  commetcial

oppottunities.  We  recently  announced  we  plan  to step  up our  New  Enetgies  investtnent  to on

avetage  $1-2 bn per  year  to  2020.

More  widely,  Shen cont'nues  to call  fot  effective  government-led  carbon  pticing  mechanisms,

wmch  would  incentivise  an sectots  of  industi'y  and  consumets  to imptove  energy  efficiency  and

reduce  caföon  emissions.  We  are  also  a member  of  the  Cai:bon  Pticing  Leade.tship  CoaIlit'on  whose

long-term  object've  is a govetnment-led  carbon  price  thtoughout  the  global  economy.

Working  wifö  oföers,  föese  are just  some  examples  of  föe actions  we  are taking  today,  while

tecognising  föat  föe  global  enei:gy  ttansition  will  span  decades.

We  welcome  effoíts  towards  föat  constí'uctive  apptoach,  raföei:  föan  divisive  actions,  which  tisk

undermining  föe scale  and  pace  of  collabo.tation  föat  is needed  to address  this  global  societal

challenge.

Youts  sincetely,

Linda  Szymanski

Company  Secretary  Royal  Dutch  Shell  plc
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Geachte  heer  Pols,

Dank  voor  uw  brief  van  4 april  2018  aan de Chief  Executive  Officer  van  Royal  Dutch  Shell  plc. Ik

reageer  namens  Royal  Dutch  Shell  plc.

Ik zal niet  in detail  ingaan  op uw  eisen.  Wij  zijn  van  mening  dat  die niet  gegrond  zijn.  Ook  zijn  we  van

mening  dat  rechtbanken  niet  het  juiste  forum  zijn  om  de wereldwijde  energietransitie  te

bevorderen.  Graag  wil  ik u echter  informeren  over  de ambitie  van  de Shell  Groep  om  in pas met  de

maatschappij  te komen  tot  een  koolstofarmere  toekomst,  en over  een  aantal  van  de acties  die  we  in

samenwerking  met  anderen  ondernemen  om  deze  ambitie  te verwezenlijken.

Het  standpunt  van  Shell  op het  gebied  van klimaatverandering  wordt  al meer  dan  twintig  jaar

mensen

tot  een  netto

Dat

Disclosures  (TCFD);

het

scenario  een  complexe  combinatie  van  elkaar  versterkende  acties  door  de samenleving,  markten  en

overheden  veronderstelt.  Geen  enkele  organisatie,  sector  of  overheid  kan deze  transformatie  alleen

realiseren.  Allen  zullen  voor  moeilijke  keuzes  komen  te staan  en ieder  heeft  een  eigen  rol  hierin.

Hoewel  Sky  noch  een  voorspelling  noch  een business  plan  van  Shell  is, hopen  we  dat  het  bijdraagt

aan  de inspanningen  om  oplossingen  te vinden  voor  dit  wereldwijde  vraagstuk.

Begin  april  publiceerden  we het  Shell  Energy  Transitions  (SET)-rapport  waarin  onze  intentie  om  te

komen  tot  een  koolstofarmere  toekomst  wordt  geschetst.  Meer  hierover  kunt  u lezen  op:

www.sheII.com/enerzytransitionreport.  We  hebben  uitgelegd  dat  het  onze  ambitie  is om  de netto-

koolstof-voetafdruk  van  de energieproducten  die  we  verkopen  in lijn  met  de samenleving  te

verminderen.  Wij  schatten  dat  dit  tegen  2050  een  halvering  zal betekenen,  waardoor  wij  de

portefeuille  van producten  die  we  verkopen  moeten  veranderen.  Wij  zijn van mening  dat  SET laat

zien  dat  onze  financiën  en portefeuille  robuust  zijn,  zelfs  in het  Sky  scenario,  ons  snelste



transitiescenario.  De stemming  op de AvA  van  22 mei  geeft  een  duidelijke  en sterke  blijk  van

vertrouwen  van  onze  aandeelhouders  in de brede,  progressieve  aanpak  van  Shell  om  als voortrekker

van  de energietransitie  te fungeren.  Dit  toont  niet  alleen  aan dat  er steun  is voor  onze

toonaangevende  strategie,  maar  ook  een  groot  vertrouwen  in het  vermogen  van  het  management

van  Shell  deze  te implementeren.

Hoewel  Shell  nog  steeds  voornamelijk  een  olie-  en gasmaatschappij  is en we  verwachten  dat  de

wereldwijde  vraag  naar  olie  en gas zal blijven  groeien,  hebben  we  miljarden  dollars  ge'ínvesteerd  in

een  reeks  koolstofarme  technologieën,  waaronder  koolstofafvang  en -opslag  (CCS), biobrandstoffen,

waterstof,  zonne-energie  en windenergie.  In 2016  hebben  we  de bedrijfstak  New  Energies  gecreëerd

om  gerichter  te investeren  en nieuwe  commerciële  mogelijkheden  te verkennen.  Onlangs  hebben

we het  voornemen  aangekondigd  onze  investering  in New  Energies  tot  2020  met  gemiddeld  één  tot

twee  miljard  dollar  per  jaar  te  verhogen.

Meer  in het  algemeen  blijft  Shell  aandringen  op effectieve,  door  de overheid  geleide

kooIstofprijssteIIingsmechanismen,  die  alle  sectoren  van  de industrie  en de consument  stimuleren

om  energie-efficiëntie  te verbeteren  en uitstoot  van  koolstof  te verminderen.  We  zijn  ook  lid van  de

'Carbon  Pricing  Leadership  Coalition",  waarvan  de IangetermijndoeIsteIIing  een  door  de overheid

geleide  koolstofprijs  in de wereldeconomie  is.

Dit  zijn  slechts  een  paar  voorbeelden  van  de acties  die wij,  in samenwerking  met  anderen,  op dit

moment  ondernemen.  Daarbij  beseffen  wij  dat  de wereldwijde  energietransitie  tientallen  jaren  zal

duren.

Wij  verwelkomen  inspanningen  die  deze  constructieve  benadering  steunen,  in plaats  van acties  die

verdeeldheid  zaaien  met  het  risico  dat  de schaal  en het  tempo  van  de samenwerking  die nodig  is om

deze  wereldwijde  maatschappelijke  uitdaging  aan  te pakken,  worden  ondermijnd.

Hoogachtend,

Linda  Szymanski

Company  Secretary,  Royal  Dutch  Shell  plc


