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Shell’s eerste commerciële olie-export uit Nigeria vond plaats 
in 1958, uit het Oloibiri-veld. Shell Petroleum Development 
Company of Nigeria Limited (SPDC) is de oudste energiemaat-
schappij in Nigeria en alle Shell-maatschappijen in Nigeria 
hebben een langdurige en blijvende band met het land, zijn 
bevolking en zijn economie. 

Tegenwoordig produceert Shell olie en gas uit putten aan land 
en in de moerassen in de Nigerdelta en verder uit diepwater-
reservoirs op ongeveer 120 kilometer buiten de Nigeriaanse 
kust. In 2012 was de totale productie van door Shell geleide 
operaties gemiddeld 949.000 vaten olie-equivalent per dag 
(voe/d). Verder heeft Shell een belang in de LNG-installatie 
van Nigeria in Bonny die aardgas vloeibaar maakt voor ex-
port naar verschillende werelddelen.

The Shell Petroleum Development Company of  
Nigeria Limited (SPDC)
SPDC is een van de grootste olie- en gasmaatschappijen in 
Nigeria. Het is de operator van een joint venture van het 
staatsbedrijf Nigerian National Petroleum Corporation – 
NNPC (55%), Shell (30%), Total E & P Nigeria Limited –  
Total (10%) en Nigeria Agip Oil Company Limited - Agip 
(5%). SPDC opereert in ondiep water en aan land in de Ni-
gerdelta, verspreid over circa 20.000 km2 met ruim zesdui-
zend kilometer aan pijpleidingen en flowlines (pijpen om de 
olie van de productieputten naar de verwerkingsinstallaties te 
transporteren). Het gebied omvat ongeveer zestig produceren-
de olievelden, circa 700 producerende putten, zestig oliebe-
handelingsstations, zeven gasbehandelingsinstallaties en twee 
grote olie-exportterminals bij Bonny en Forcados. SPDC is in 
staat gemiddeld ongeveer 900.000 vaten olie-equivalent per 
dag (voe/d) te produceren.

Shell Nigeria Exploration and Production Company 
Limited (SNEPCo)
SNEPCo, voor 100% eigendom van Shell, is in 1993 opge-
richt met als doel de olie- en gasreserves in diep water voor 
de Nigeriaanse kust tot ontwikkeling te brengen. Destijds was 
dat het nieuwe ontginningsgebied voor de energie-industrie 
van het land. In datzelfde jaar tekende SNEPCo een produc-
tiedelingscontract met NNPC voor de exploitatie van twee 
diepwaterlicenties, met ExxonMobil, Total and Agip als part-

ners. De maatschappij produceert olie en gas en heeft enkele 
belangrijke vondsten gedaan. De eerste daarvan – Bonga –  
is het eerste grote diepwaterproject voor olie en gas van  
Nigeria. SNEPCo is de operator en meerderheidspartner bij 
dit project. De productie is in november 2005 begonnen met 
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De Afam-elektriciteitscentrale

een aantal industrieprimeurs op haar naam staan, zoals 
levering van LPG aan de binnenlandse markt en het via zijn 
dochtermaatschappijen NLNG Ship Manning Limited en  
Bonny Gas Transport Limited (BGT) opleiden van de beman-
ningen van de LNG-tankers van BGT.

Shell Nigeria Gas Ltd (SNG)
SNG, volledig eigendom van Shell, is in maart 1998 opge-
richt om gas te promoten als een betrouwbaar (vanwege de 
aanvoerzekerheid), schoner en kosteneffectiever alternatief 
voor vloeibare brandstoffen op de Nigeriaanse markt. Het 
klantenbestand van SNG groeit naarmate meer bedrijfstakken 
hun apparatuur ombouwen voor aardgas. Andere bedrijven 
verhuizen naar gebieden waar SNG actief is, omdat ook zij 
gas willen gebruiken. SNG exploiteert een gastransport- en 
distributiepijpleidingnet met een totale lengte van circa 115 
kilometer. Ook exploiteert SNG een aantal gasverdeel-syste-
men, onder meer bij Agbara-Ota (Ogun State), het Ogbor 
Hill-industriegebied van Aba (Abia State) and Port Harcourt 
(Rivers State), die meer dan zeventig industriële afnemers van 
gas voorzien. De installatie bij Ota heeft een capaciteit van 
ruim 1 miljoen m3 per dag en voorziet klanten in de industrie-
gebieden bij Agbara, Igbesa en Ota (Ogun State).

een capaciteit van meer dan 200.000 voe/d en vier miljoen 
m3 gas per dag. Het veld ligt 120 kilometer uit de kust, in wa-
ter van ruim een kilometer diep. SNEPCo is tevens partner 
(43,75%) bij het Erha-diepwaterproject voor olie en gas met 
ExxonMobil als operator, en bij het Zabazaba/Etan-diepwa-
terproject voor olie en gas (50%) met ENI-dochter Agip  
als operator.

Nigeria Liquefied Natural Gas Company (NLNG) Ltd
De naamloze vennootschap NLNG is in 1989 opgericht met 
als doel de enorme aardgasreserves van Nigeria te benutten 
en om LNG en aardgascondensaat voor de export te produce-
ren. Shell heeft een belang van 25,6% in NLNG, samen met 
NNPC (49%), Total LNG Nigeria Limited (15%) en ENI Inter-
national N.A. (10,4%). Sinds de voltooiing van een zesde 
productietrein in december 2007 heeft de installatie op Bonny 
Island globaal een capaciteit van circa 22 miljoen ton LNG 
per jaar en tot vijf miljoen ton aardgascondensaat (LPG en 
condensaat). De installatie is goed voor circa zeven procent 
van de totale wereldcapaciteit voor LNG en uitstekend geposi-
tioneerd om de Europese en de Noord-Amerikaanse markt te 
bedienen. SPDC is de grootste leverancier van gas aan de 
verwerkingsinstallatie van NLNG. De maatschappij opereert 
volgens technische normen van wereldklasse. Ook heeft het 


