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Inleiding
Shell Nigeria Gas Limited (SNG), voor 100% eigendom van 
Shell, is in maart 1998 opgericht als gasverkoop- en 
distributiemaatschappij. Het bedrijf vertegenwoordigt een 
directe buitenlandse investering van meer dan 37 miljoen dollar 
in Nigeria.

SNG opereert in de industrieclusters van respectievelijk Agbara, 
Ota, Igbessa en Aba, en in Port Harcourt, in Rivers State. Het 
levert daar aardgas dat als brandstof voor diverse industriële 
processen en voor stroomopwekking wordt gebruikt. Van het 
begin af aan heeft SNG meegeholpen om de economische 
groei te bevorderen door de industrieën die zij momenteel via 
haar distributienet bedient, in staat te stellen om aardgas te 
gebruiken als een schonere vervanger van diesel en andere 
vloeibare brandstoffen. Aardgas is in Nigeria in overvloed 
aanwezig en betaalbaar vergeleken met andere brandstoffen 
die het bedrijfsleven gebruikt. Het is ook de schoonste van alle 
fossiele brandstoffen en draagt bij aan vermindering van de 
uitstoot van vervuilende stoffen in de atmosfeer. Het aardgas 
dat SNG via zijn net levert, heeft zijn afnemers grote 
besparingen opgeleverd en velen van hen in staat gesteld om 
hun productie uit te breiden. Aan het eind van 2012 
distribueerde SNG per dag gemiddeld ongeveer 0,85 miljoen 
m3 aardgas uit de Nigerdelta aan industrieën en fabrieken in 
de gebieden waar het bedrijf opereert. Tot de afnemers 
behoren veel multinationals en lokale bedrijven, zoals 
GlaxoSmithKline Consumer Nigeria Plc, Unilever Plc en  
Nestlé Nigeria Plc.

Toepassing van technologie
SNG levert ook aardgas aan een particuliere onderneming die 
is gespecialiseerd in de levering van samengeperst aardgas 
(CNG) aan bedrijven die ver van de bestaande pijpleidingen 
liggen. Dankzij CNG is het gebruik van aardgas uitgebreid 
naar klanten binnen een straal van 100 km van de compressie-
installatie. Dit helpt bij het verwezenlijken van het regerings-
beleid om de industrialisatie te bevorderen. Hiermee loopt SNG 
zelfs vooruit op het National Gas Master Plan voor nog aan te 
leggen infrastructuur.  

Lokaal ondernemen volgens wereldwijde normen 
Vanaf zijn oprichting blinkt SNG uit als een lokale onderneming 
die wereldwijde normen hanteert. SNG is de eerste en 
vooralsnog enige lokale gasdistributiemaatschappij in Nigeria 
die volgens de ISO 14001-norm voor milieumanagement is 
gecertificeerd. Het bedrijf heeft deze certificering al sinds 
de eerste toekenning ervan in 2004 en tussentijdse strenge 
controles en periodieke rondes voor hercertificering goed 
doorstaan. Verder is SNG de eerste en enige 100%-dochter 
onderneming van een grote internationale oliemaatschappij in 
Nigeria die betrokken is bij lokale gasdistributie. Dit is 
kenmerkend voor de langetermijnvisie van Shell in Nigeria: een 
bijdrage leveren aan groei en ontwikkeling en gecommitteerd 
zijn aan correct zakendoen en aan werkmethoden om nadelige 
milieueffecten tot een minimum te beperken.

Nigeriaanse medebetrokkenheid en waarde creëren
SNG voert haar operaties uit met een staf die geheel uit 
Nigerianen bestaat. Ook helpt de onderneming waarde te 
creëren en normen te stellen bij het leveren van zijn diensten.  
In naleving van het wettelijke voorschrift om lokale deelname 
aan de olie- en gasindustrie te vergroten, neemt SNG voor zijn 
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Escravos-Lagos-pijpleidingsysteem (ELPS)

 Ogun State
 Meer dan 50 afnemers, 
 waaronder Nestlé, 

Betaglass, Glaxo 
Smithkline, Sona 
Breweries enz.

 Abia State
 Afnemers zijn onder meer Unilever en 7-Up

 Rivers State
 Afnemers zijn onder meer Intels and Boskel

operaties Nigeriaanse bedrijven en binnenlandse aannemers in 
de arm. Ook heeft het bedrijf bijgedragen aan groei van de 
lokale economie en werkgelegenheid door bedrijven aan te 
trekken en hun expansie in het distributiegebied te bevorderen. 
Deze voordelen komen bovenop de kostenverlaging voor 
klanten, die gebruik maken van kosteneffectief aardgas. Verder 
koestert SNG in al zijn operatiegebieden uitstekende relaties 
met gastgemeenschappen met activiteiten zoals de goed 
ontvangen verkeersveiligheidscampagnes en ondersteuning  
van de infrastructuur.
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