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Hans van Poppel is een associate van MBDadvice, een onderneming gespecialiseerd in een breed scala van financiële diensten, zoals
Finance Management, Risk & Governance, Controlling, Interne & Externe Rapportage, Onafhankelijk Accounting Advies, Systems
Management, Change Management, Balanced Scorecards, Joint Venture Governance and Advice, Talent Management en Auditing. Het
verzorgt ook Interim Management en Training. Deze advies diensten en producten zijn gebaseerd op de ervaringen en contacten van de
partners en associates van MBDadvice. Ze hebben allen gewerkt in binnen- en buitenland voor vele maatschappijen van Royal Dutch
Shell, een welbekende, genoteerde onderneming in de energie sector en andere maatschappijen.
Voordat Hans een associate werd van MBDadvice, werkte hij als Financieel Directeur bij Stork N.V., op dat moment een Nederlandse
beurs genoteerde onderneming, die onder zware druk stond van hedge-funds om haar strategie te wijzigen. Voor deze betrekking was hij
consultant/adviseur Governance & Controls bij Shell International Exploration & Production (EP) in Rijswijk en leidde multi-functionele
teams die ‘Organizational Readiness Reviews’uitvoerden om regionale en functionele organisaties te introduceren als onderdeel van het
Nieuwe ‘Operating Model. Tot aan zijn pensionerings datum bij Shell was hij Deputy Group Controller in London en lid van de Board of
Trustees en had zitting in het bestuur van het Nederlandse Shell Pensioen Fonds. Eerdere betrekkingen waren President van Argus
Realty Services, Inc, New York met een portfolio bestaande uit kantoorgebouwen, appartementen en onbebouwde terreinen met een
geïnvesterde waarde van $900 million en een jaarlijkse cash flow van $110 mln; Finance Manager Pernis Olie, Controller/Treasurer van
Shell Nederland, Regionaal Financieel Adviseur Exploration & Production (Europe/Syria/South America) in Den Haag, Controller
Argentina EP in Buenos Aires, Controller Norwegen in Stavanger, Hoofd Internal Audit in Gabon, Port-Gentil, en internal auditor Shell
Nederland, met de aandachts gebieden marketing, trading, refining en IT systemen.
In zijn functies had hij omvangrijke staf verantwoordelijkheden.
Hij is register accountant en lid van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants, NBA.

