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Wie zijn wij?
ExxonMobil is ’s werelds grootste beursgenoteerde olie- en gasmaatschappij en een van de grootste petrochemische bedrijven.
Ons concern is wereldwijd in bijna alle landen actief. We houden ons bezig met de winning, verkoop en distributie van aardolie en
aardgas. We verzorgen de raffinage en marketing van olieproducten en leveren grondstoffen voor de chemische industrie.

Als grote multinational zijn wij ons bewust van onze maatschappelijke
verantwoordelijkheid. We willen ons economisch succes tot duurzaam succes
maken. Wij streven hierbij naar de juiste balans tussen economische groei,
sociale ontwikkeling en bescherming van het milieu. Zo hebben onze
innovaties talloze obstakels uit de weg geruimd bij de olie- en gaswinning,
waardoor we efficiënter en milieuvriendelijker produceren.
We dragen bij aan economische groei in opkomende landen en respecteren
vanzelfsprekend de mensenrechten. Op het gebied van veiligheid en milieu
bereiken we jaar op jaar uitstekende resultaten. We hanteren strikte ethische
normen bij het zakendoen en voeren een personeelsbeleid dat iedereen gelijke
kansen biedt. We werken samen met overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties, vooral op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

ExxonMobil in Nederland
De meeste van ExxonMobil’s Nederlandse vestigingen zijn te vinden in het
Rotterdamse havengebied. Hier hebben we een raffinaderij, chemische
fabrieken voor aromaten en weekmakers en een smeeroliemengfabriek. In
Limburg, in Kerkrade, hebben we een fabriek voor verpakkingsfilm. Het hoofdkantoor van ExxonMobil voor de Benelux staat in Breda.
Daarnaast zijn we mede-aandeelhouder van twee aardolieterminals: TEAM
Terminal in Europoort en de Maasvlakte Olie Terminal (MOT) en van de
Rotterdam-Antwerp Pipeline (RAPL). Deze pijpleiding voorziet raffinaderijen in
België, waaronder die van ExxonMobil in Antwerpen, van aardolie.
We hebben een belang in de nationale olie- en gaswinning en gasverkoop

Eerlijk zakendoen
Onze onderneming is niet alleen geïnteresseerd
in resultaten, maar ook en vooral in de manier
waarop die resultaten worden behaald. Van onze
mensen willen wij daarom dat zij zich houden aan
ExxonMobil’s normen voor integriteit. We
accepteren dan ook niet dat onze medewerkers
hun resultaten behalen door wetten te overtreden
of gewetenloos te handelen. ExxonMobil streeft
naar openheid, waarin zaken die de verkeerde
kant op dreigen te gaan meteen worden gemeld.
Ons bedrijf kan alleen werken op basis van
rechtvaardigheid en eerlijkheid: een transparante
boekhouding, correcte budgetvoorstellen en
objectieve evaluatie van projecten.

doordat we participeren in de Nederlandse Aardolie
Maatschappij (NAM) en GasTerra. ExxonMobil heeft, net
als Shell, een aandeel van 50 procent in de NAM.
GasTerra is voor 50 procent in handen van de Nederlandse staat, voor 25 procent van ExxonMobil en voor
25 procent van Shell.

