
10 1 c

10 1 C

10 1 C

Conclusie Concessierisico

10 1 C
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2 5 Bouwrisico

10 1 C

We starter met een gecombineerde analyse van het vertragings en budgetrisico Dat doen we

omdat vertragingen en budgetoverschrydingen meestal samengaan Het acceptatierisico

bespreken we tenslotte apart

2 5 1 Vertraging en Budgetrisico

10 1 C

10 1 C

Vrijwel altijd zullen vertragingen samengaan met hogere kosten Andersom gaan

budgetoverschrijdingen ook meestal samen met vertragingen Als er sprake is van meerwerk

zullen meestal zowel de kosten toenemen als detijd die het kost om een werk af te maken

Dat hoeft echter niet aitjjd het geval te zijn Budgetoverschrijdingen kunnen zich ook voordoen

zonder vertraging Bijvoorbeeld omdat voor materiaal of brandstofkosten niet altijd vaste

prijzen zijn afgesproken in de bouwcontracten

Hieronder zullen we eerst de belangrjjkste vertragingsoorzaken voor het GA project

doorlopen We beginnen met het risico op vertraging doordat betrokken bouwbedrijven failliet
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gaan Daarnaast bespreken we de overige vertragingsrisico’s We zullen ook de eventueel

beschikbare mitiganten aanduiden Daarna zoomen we in op de kans op

kostenoverschrydingen al dan niet veroorzaakt door vertraging

2 5 1 1 Financiele positie contractors

Definanciele positie van de betrokken bouwbedrijven en dienstverleners is allereerst van

belang voor de beschikbaarheid van het betreffende bedrijf tydens de bouw van bet GA

project Als 66n van de bouwbedrijven wegvalt leidtditvrijwel aitjjd tot vertraging en hogere
bouwkosten

10 1 C

10 1 C

10 1 C
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10 1 C

2 5 1 2 Track record contractors

Naast de financiele positie hebben we de track record van de contractors in beeld gebracht

10 1 C
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10 1 C

2 5 1 3 Conclusie financiele positie en track record contractors

10 1 c

2 5 1 4 Overige vertragingsfactoren
Naast het omvallen van contractors zijn er andere specifieke kenmerken van de GA transactie

die het vertragingsrisico verhogen We bespreken de factoren en bijbehorende mitiganten
hieronder

1 Covid19 De maatregelen die de overheid van Mozambique en of het project zelf zal

nemen om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan kunnen tot vertraging
leiden Per half april 2020 was er sprake van vijfentwintig Covid19 besmettingen Het

project heeft daarom de bouwplaats voorlopig afgesloten Men is bezig met het

aanschaffen van voldoende testen Met deze testen probeert het project de situatie te

controleren Zieke werknemers zullen in quarantaine gaan Zodra de testen

beschikbaar ziJn wil het project de bouwwerkzaamheden hervatten 10 1 C

10 1 c

2 Bureaucratie en institutioneel risico De overheid van Mozambique speelt op meerdere

vlakken een essentiele rol bij het project Zo is het project afhankelyk van

goedkeuringsrechten door de overheid op belangrjjke contracten Daarnaast is de

overheid van Mozambique verantwoordelijk voor het afqeven van visas verqunningen

en voert het douanechecks uit 10 1 c

10 1 C

]De mate waarin Mozambique de

genoemde processen voldoende snel en efficient weet af te handelen heeft impact op
de voortqang van het project Voor een land als Mozambique is dit een flinke uitdaging

10 1 c

10 2 g

3 Veiligheid In omgeving van het project vinden regelmatig veiligheidsincidenten plaats
Dit kan leiden tot vertraging en hogere kosten Begin 2019 zijn bijvoorbeeld de

voorbereidende bouwwerkzaamheden 3 maanden stilgelegd als gevolg van een

aanslag op de toevoerweg tussen het vliegveld en het project De maatregelen ten

aanzien van het beheersen van het veiligheidsrisico beschreven we in paragraaf 2 3 2

Veiligheidssituatie
4 Natuurrampen en afgelegen gebied De LNG fabriek wordt gebouwd in een afgelegen

gebied Dit geeft logistieke uitdagingen en maakt dat er sprake is van een relatief hoog
bouwrisico In het gebied komen tevens orkanen voor Ook is er tsunamirisico

Natuurrampen kunnen hetwerktijdelijkstilleggen en totschade leiden Begin 2019 is

Mozambique tot 2 maal toe getroffen door een zeer zware orkaan de orkanen “Idai”
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en Kenneth” In die periods was de bouw van de fabriek nog niet van start maar

werden wel al voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd waaronder de bouw van

het ressetlement village De orkanen Idai en Kenneth hebben overigens niet geleid tot

schade of vertraging Dit houdt verband met het feit dat er nog maar weinig
activiteiten plaatsvonden in die periode

5 Complex bouwproces De bouw van LNG faciliteiten betreft per definitie een zeer

complexe aangelegenheid In het geval van het GA project komt daar nog bij dat ook

10 1 coffshore faciliteiten onderdeel zijn van het project

10 1 C

6 Interfacerisico Het project heeft te maken met een veelheid van stakeholders die

gemanaged dient te worden 10 1 C

10 1 C

7 Beschikbaarheid schepen 10 1 c

10 1 c

8 Beschikbaarheid van personeel 10 1 C

10 1 C

9 Bodemcondities 10 1 C

10 1 C

10 1 C
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10 1 C

In de EPC contracten zijn overigens prikkels voor het tijdig opieveren van het project

ingebouwd 10 1 C

10 1 C

10 1 C

We concluderen dat de gevolgen van vertragingen te overzien zijn Zeals aangegeven leiden

vertragingen echter onverm|jdel|jk ook tot hogere kosten In de volgende paragraaf analyseren
we de kans en de impact van kostenoverschrijdingen

2 5 1 5 Kostenoverschrijdingen

10 1 C
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10 1 C

2 5 2 Acceptatierisico

Het acceptatierisico is het risico dat het project niet wordt opgeleverd of niet aan de vereiste

specificaties voldoet Voor het acceptatierisico zijn we afhankelijk van de track record van de

verschillende bouwbedrjjven Ook zjjn grondige acceptatieprocedures en tester van belang

10 1 C

10 1 C

39

871664 00043



Box Completiontest

10 1 C

10 1 c
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10 1 C

2 5 4 Conclusie bouwrisico

10 1 C

2 60perati onel e risico’s

B|j de operationele risico’s in deze paragraaf gaat het om gebeurtenissen binnen de reikwijdte
van het project zelf met een negatieve impact op i de productie lagere omzet en of ii de

operationele productiekosten Hierbij moet gedacht worden aan 10 1 C

10 1 C

] Hieronder bespreken we de10 1 C

verschillende vormen van operationele risico s voor het CA proJect

2 6 1 Reserves

Reserverisico is het risico dat het project onvoldoende gas heeft om haar verplichtingenJegens
afnemers na te kunnen komen Niet alleen de totale voorraad gas is hierbij van belang Ook de

op basis van het ontwikkelingsplan verwachtejaarlijkse hoeveelheid gas die naar boven zal

worden gehaald de zogenoemde “deliverability is belangrijk 10 1 C

10 1 C

2 6 1 1 Reservevoorraad en deliverability

10 2 g

Het inschatten van de hoeveelheid aanwezige reserves vindt plaats op basis van ondermeer

geologische gegevens seismische data productiedata van geslagen testjputten

inschattingen van productiekosten en van de olieprjjs De productiekosten en olieprijs zyn van

belang omdat er een inschatting is gemaakt van de hoeveelheid aanwezige bewezen reserves

waarvan het economisch zinvol is om deze te gaan winnen

De interpretatie van de hierboven genoemde gegevens is omgeven door onzekerheid Zo

zullen de productiedata van de testbronnen niet volledig representatief zijn voor de prestaties
die nieuwe bronnen in de toekomst zullen laten zien Dit leidt ertoe dat de inschatting van de

hoeveelheid reserves een onzekerheidsmarge bevat
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Reserveschattingen worden ingedeeld in drie categorieen op basis van de bijbehorende
statistische onzekerheidsmarge i bewezen ii waarschijnlijkeen iii mogelijke reserves De

hoeveelheid bewezen reserves is de hoeveelheid reserves waarvan op basis van statistische

analyse met 90 zekerheid wordt verwacht dat minimaal deze hoeveelheid aanwezig is en

economisch zinvol kan worden gewonnen ook wel
‘

P90 schatting of IP reserves 10 1 C

10 1 C

label Geschatte omvang reserves GA project in miljoenen TcF

Reservecategorie Omvang reserves per categoric Omvang reserves cumulatief

10 1 c

10 1 C

10 1 C

10 1 C

De deliverability is niet alleen afhankelijk van de nominale voorraad gas maar ook van de

timing en het aantal ontwikkelde gasputten die ondermeer de druk die er op het gasveld staat

bepalen 10 1 C

10 1 C

In de grafiek hieronder is voor de gehele terugbetaalperiode de verwachte deliverability de

blauwe lijn D M 1P Sales Gas Profile afgezet tegen het benodigde gas dat past bjj de

productiecapaciteit van het project de rode Ijjn “Model Sales Gas Profile

Grafiek beschikbaar gas D M IP Sales Gas Profile versus benodigde gas Model Sales Gas

Profile

10 1 C

D M IP Sales Gas Profile Model Sales Gas Profile
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10 1 C

10 1 C

10 1 C

10 1 C

10 1 C

2 6 1 2 Investeringen na opievering

10 1 C

10 1 C
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10 1 C

10 1 C

10 1 C

We hebben het project de gelegenheid gegeven om zodra er meer reserves data bekend zijn

tussentijds maar voor oplevering bij ons terug te komen met een update 10 1 C

10 1 C

10 1 C

10 1 C

10 1 C

10 1 C

10 1 C

10 1 C
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10 1 C

In paragraaf 4 2 Gevoeligheidsanalyse zijn scenario s opgenomen waarin we testen wat er

gebeurt als de omvang en of timing van deze investeringen veranderen ten opzichte van het

basisscenario 10 1 C

10 1 c

2 6 1 3 Conclusie reserverisico

10 1 C

2 6 2 Technologie

Het technologierisico betreft het risico dat het project vanwege technische redenen zoals

falende equipment minder goed functioneert Technologierisico kan leiden tot lagere
beschikbaarheid en meeronderhoud dan verwacht

10 1 c

Voor een beschrijving van10 1 C

de testen verwijzen wij naar paragraaf 2 5 2 Acceptatierisico

Het technologierisico wordt ook beperkt door het toepassen van betrouwbare en bewezen

technologie 10 1 C

10 1 C

Ondanks de genoemde mitiganten kunnen zich onverwachte situaties voordoen 10 1 C

10 1 c

In hoofdstuk 4 financieel model testen we de10 1 C

impact hiervan op de kasstroom van het project

10 1 C

We concluderen dat het technologierisico van het GA project acceptabel is
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2 6 3 Operationeel management

De mate waarin een project goed gemanaged wordt befnvloedt de beschikbaarheid van de

fabriek en kan ook los daarvan invioed hebben op de inkomsten en kosten van het projectlPIc

10 1 C

Total is niet alleen de grootste sponsor maar tevens de operationeel manager van het project
Total is daarmee de eindverantv^roordelijke party voor het dagelyks beheer van de fabriek en

het productieproces We halen comfort uit de ruime ervaring van Total met LNG projecten
Deze is in meer detail al beschreven in paragraaf in bijiage 2 beoordeling sponsors

10 1 C

Gezien het track record van de operators 10 1 C

beoordelen wij het operationeel managementrisico als laag10 1 C
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2 7 Marktrisico

De LNG markt Kent momenteel een aanbodoverschot Dat komt omdat een aantal grote LNG

projecten recent in gebruik is genomen vooral in de VS en Australia De verwachting is echter

dat de wereldwijde vraag naar LNG sterk stijgt in de komende twee decennia Onze

marktadviseurl io ^ g denkt dat de vraag ruwweg verdubbelt tot 2040 Met grootste deel

van die vraagstijging is terug te zien in Azie Vooral China en India zijn hiervoor

verantwoordelijk | io 2 g [verwacht dat deze twee landen in 2040 de huidige nummers 1 en

2 Japan en Korea van hun troon zullen hebben gestoten
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3 500
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Linder Consttudion
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Bovenstaande diagrammen afkomstig uit het marktrapport van

rond 2023 een kantelpunt wordt verwacht De verwachte vraag naar LNG overtreft vanaf dat

moment het beschikbare productieaanbod ook wanneer de thans in aanbouw zijnde capaciteit
donkerblauwe staafjes in ogenschouw wordt genomen Deze kanteling is in de eerste plaats
een gevolg van een stijging van de wereldwijde energiebehoefte in de tweede plaats van de

uitputting van bestaande gasreservoirs waardoor veel bestaand LNG aanbod wegvalt en in de

laatste plaats omdat LNG steeds meet wordt gezien als een relatief schoon alternatief voor

bijvoorbeeld kolen en stookolie als brandstof voor elektriciteitsproductie LNG kopers
onderkennen deze trends Ze begonnen zich de laatste tyd al wat nadrukkelijkerte roeren ze

moeten leveringszekerheid op lange termjjn waarborgen aan hun eigen afnemers en het risico

bestaat dat ze achter het net vissen als ze te lang wachten met het sluiten van lange termjjn
offtake contracten SPAs genaamd Sales Purchase Agreements

laten zien dat er10 2 g

10 1 C

In het vervolg van deze paragraaf beschrijven we enkele belangrijke ontwikkelingen in de

dynamiek van de LNG markt in paragraaf 2 7 2 en in bijiage 3 behandelen we de diverse LNG

kopers en de kenmerken van de SPAs en in 2 7 3 bespreken we de olie en gasprijsprojecties
die gebruikt worden in het financiele model

2 7 1 LNG markt

De LNG markt was ooit een markt met louter lange termjjn afnamecontracten LNG is een

kapitaalsintensieve tak van sport die wordt beoefend door een beperkt aantal spelers
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Afzetzekerheid is belangrijk om de projecten gefinancierd te krijgen en de LNG kopers van het

eerste uur Japan Korea waren bereid om te betalen voor lange termijn leveringszekerheid
Momenteel wordt nog 70 van het LNG verhandeld onder lange termijn afnamecontracten en

30 op de spotmarkt Dit is het gevolg van een toename van het aantal aanbieders van LNG en

de sterke toename van het aantal ontvangstterminals wereldwjjd Dit heeft geleid tot grotere
en beweeglijkere handelsstromen waardoor LNG meer en meer het karakter van een

commodity begint te krijgen

Een tweede kenmerk van de LNG markt was dat deze bestond uit twee geografische

gescheiden submarkten met allebei een eigen prijsvorming Azie en het Atlantisch bassin

Europa en Noord en Zuid Amerika

Azie is van oudsher de grootste markt Dat komt omdat de Aziatische landen een gebrek aan

gasbronnen hebben terwiji de energievraag er sterk groeit Vanwege de geografische locatie is

het niet eenvoudig om lange gaspijpleidingen aan te leggen naar Azie al worden er

momenteel twee peperdure leidingen gebouwd vanuit Turkmenistan en Rusiand die China

vanaf eind 2020 moeten voorzien van pijpgas Azie bleef daarom voor haar gastoevoer in

hoge mate afhankelijk van LNG uit de regio zelf waaronder Australie en het midden oosten

vooral Qatar LNG concurreert in Azie vooral met olie en in mindere mate kolen als

brandstof voor de elektriciteitsproductie De prijs van LNG is in Azie daarom gekoppeld aan de

prijs van de olie

Het Atlantisch Bassin heeft van oudsher ruime toegang tot gas dat via pijpleidingen uit

onder meer Algerynse Noorse Russische en Nederlandse gasvelden wordt aangevoerd Het

Noorse Nederlande en Britse gas is inmiddels over zijn hoogtepunt been waardoor LNG een

belangrjjker rol speelt in de Europese gasmix Het LNG dat er wordt aangeboden concurreert

vooralsnog met pjjpgas en dat zieje terug in de beprijzing van het LNG De meeste contracten

in het Atlantisch bassin kennen een gasindex in de prijsformule

De afgeiopen ISjaar lag de de LNG prijs op de Aziatische markt structureel hoger Arbitrage
tussen de twee gasmarkten was nauwelijks mogelijk Niet alleen omdat het erg duur is om

LNG van de ene naar de andere markt te vervoeren maar ook vanwege de eerder aangehaalde
slechte bereikbaarheid van Azie met pijpleidingen

Ook in de traditionele segmentering van de markt is eenkentering waar te nemen De laatste

jaren zjjn de prijsverschillen tussen Azie en het Atlantisch bassin duidelijk afgenomen Dit heeft

te maken met de daling in de olieprijs na 2015 ten opzichte van de gasprijzen in de VS en

Europa Maar voor een belangrijk deel heeft het te maken met het gestaag wegvallen van

arbitrage barrieres In het Atlantisch bassin is de LNG productiecapaciteit sterk uitgebreid De

VS hebben op grote schaal ontvangst terminals omgebouwd totexportterminals De VS is in

minder dan tienjaar omgeturnd van een gas importeur in een gasexporteur Japan en

Indonesie importeren inmiddels op grote schaal LNG uit de VS Ook Rusiand doet een duit in

het zakje Novatek en Total hebben een grote LNG fabriek op het schiereiland Yamal

opgeleverd Rusiand legt bovendien de laatste hand aan een pypleiding naar China

Gas uit de VS en Rusiand vindt nu een weg naar Azie dat was tienjaar geleden ondenkbaar

Onderstaande grafiek toont het verloop van de LNGprijs in de Aziatische markt JKM en de

gasprjjzen in het Atlantisch bassin HH in de VS en TTE in Europa Sinds 2004 ligt de

Aziatische prijs onafgebroken hoger Na de kernramp in Eukushima 2010 was er een aantal

Jaren zelfs sprake van een zeer substantiele “premium’’ maar sinds de oliepryscrisis van
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2014 15 is die premium voor een groot deel verdwenen en mede als gevolg van de

toegenomen arbitragemogelijkheden kruipen de prijzen naar elkaartoe

We stellen resumerend vast dat de markt voor LNG zich de laatstejaren sterk ontwikkkeld

heeft Er ontstaat een steeds diepere spotmarkt en de arbitrage barrieres worden meer en

meer geslecht p io 2 g ^aat er daarom vanuit dat productiesurplussen boven de op lange

termijn verkochte volumes prima kunnen worden weggezet in de spotmarkt Zeker als daarbij
de gunstige ligging van Mozambique tussen het Atlantisch bassin en Azie in in ogenschouw

wordtgenomen

Figuur prijsconversie op gasmarkten
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2 7 2 Sales Purchase Agreements SPAs Mozambique LNG

10 1 C

10 1 c

10 1 c
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10 1 c

Box 2 6 3 verkoop van condensates

Condensaten zijn hoogwaardige koolwaterstoffen zoals propaan buthaan en pentaan die vrij komen bij
de offshore gaswinning field condensates en bjj de onshore LNG productie plant condensates

Condensates hebben brede toepassingsmogelijkheden Met is een zeer goed alternatief voor light
crudes Zo worden ze gebruikt om de efficiency van raffinaderijen te verbeteren door ze te mengen

met “heavy crudes” en in de petrochemische Industrie voor het produceren van plastics

Condensates zijn erg gewild De markt is niet heel groot maar vertoont een sterke groei Wereldwijd
worden er vier tot vijf miljoen vaten per dag verhandeld Een belangrijke reden voor de groei is dat

relatief lichte oliesoorten zoals Noordzee Brent schaarser worden en dat de relatief zware olie uit b v

het Midden Oosten en Rusland die bijgemengd moeten worden met condensates een steeds grotere
rol zijn gaan spelen op de wereldmarkt

De markt voor condensates is in hoofdzaak een spotmarkt De prjjsvorming is vrijwel een op een gelinkt
met Brent en lange termijn afname contracten komen nauwelijks voor Dat komt omdat de condensates

een input vormen voor productieprocessen waarvan de omzet meebeweegt met de olieprijs plastics
diesel vieigtuigbrandstof etc

10 1 C

2 7 2 1 LNG SPA tegenpartijen
Het project heeft SPAs gesloten met een achttal gerenommeerde offtakers De

concessiehouders worden in de SPAs vertegenwoordigd door hun gezamenlijke

verkoopentiteit 10 1 C

10 1 C

10 2 gDe EGA groep heeft samen met marktconsultant

de offtakers uitgevoerd DaarbiJ is gekeken naar hun track record hun LNG behoefte en LNG

absorbtiecapaciteit regas capacity en naar hun kredietwaardigheid

een uitgebreide due diligence van

Detabel hieronder bevat een overzicht van de offtakers met vermelding van enkele relevante

aspecten In bijiage 3 bjj dit acceptatievoorstel presenteren we de offtakers in meer detail en

tonen we hun financiele highlights 10 1 C

10 1 C
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10 1 C

label 2 6 1 LNG Offtakers volumes In mlljoenen tonnen perjaar MTPA

10 1 C

Resumerend vinden we het offtaker risico zonder meer aanvaardbaar Overigens zou het

wegvallen van een offtaker niet meteen tot een crisissituatie hoeven leiden De LNG

spotmarkt heeft zich de afgelopenjaren sterk ontwikkeld Dit geeft het comfort dat indien

onverhoopt een koper wegvalt de daarmee corresponderende LNG kan worden verkocht op

de spotmarkt al kan dit gepaard gaan met een prijsconcessie terwijl er ondertussen gezocht
kan worden naar een nieuwe lange termijn offtaker

2 1 22 SPA terms conditions

10 1 C

10 1 C

10 1 c
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10 1 C

10 1 C

Onderstaande label geeft de belangrijke elementen van de SPAs in vogelvlucht weer In

paragraaf 2 7 2 1 gaan we in op de leverings en afnamebepalingen in paragraaf 2 1 2 2 op

force majeure en contractbeeindiging en in 2 7 2 3 tenslotte komt de prijsbepaling aan bod

label 2 6 2 Kenmerken SPAs

10 1 C

2 7 2 1 Leverings en afname bepalingen

10 1 C

10 1 C
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10 1 c

Box LNG Incoterms

Een LNG koper heeft belang bij zoveel mogelijk leveringsflexibiliteit SPAs kennen zeer lange looptijden en na

verloop van tijd kan er best een volume en of geografische mismatch ontstaan tussen de gecontracteerde
hoeveelheid LNG en de eigen leveringsverplichtingen van de koper Met is dan handig als de koper cargo’s kan

rerouten naar een andere markt of kan verkopen aan een derde partij zeker als met dat laatste ook nog een

prysvoordeel behaald kan worden Kopers hebben daarom een voorkeur voor FOB Free On Board contracten Bij
FOB is de levering voltooid en gaat het eigendom over zodra het LNG in de haven van vertrek is overgeslagen op

een LNG tanker die door de koper zelf is gecharterd dan wel diens eigendom is Vanaf dat moment is de koper in

beginsel vrij om over de LNG te beschikken op een wjjze die haar goeddunkt
LNG producenten zijn hier meestal niet dol op omdat ze zo het risico lopen dat hun LNG wordt aangeboden op

markten en of aan partijen waar ze zelf al zaken mee doen Verkopers plachten daarom in de FOB contracten

zogenaamde “diversion restriction clauses” te bedingen In deze clausules werd gestipuleerd dat het LNG slechts

mag worden verscheept naar een beperkt aantal bestemmingen meestal in de thuismarkt van de koper

De mededingings autoriteiten in Japan en Europa vonden echter dat zulke clausules in strijd waren met de

mededingingswetgeving Ze beperken de koper in zijn beschikkingsvrijheid terwiji hjj al eigenaar van het LNG is

Enkelejaren geleden is het gebruik van deze beperkende clausules daarom verboden Een neveneffect was dat

verkopers terughoudend werden om nog FOB contracten te sluiten Daarom zijn nu DES contracten in de mode Bij
DES is de verkoper verantwoordelijk voor het transport en is de levering en eigendomsoverdracht pas voltooid

zodra het LNG is overgeslagen op de overslagpier in de bestemmingshaven Kopers proberen nu enige flexibiliteitte

creeren door in de DES contracten clausules opte nemen op te nemen welke additional destinations” zjjn

toegestaan Daarbij worden afspraken gemaakt wie de evt extra transportkosten voor zijn rekening neemt en hoe

een evt wederverkoopwinst wordt verdeeld tussen koper en verkoper

Bestemmingsflexibiteit

10 1 C

10 1 C
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10 1 C

Afname Flexibitilteit

10 1 C

10 1 C

Contractopschorting beeindiging en force majeure

10 1 C

10 1 C

10 1 C
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Conclusie SPAs Mozambique LNG

10 1 C

2 1 23 LNG prijsvorming

10 1 C

LNG prijsindices
De Mozambique SPAs kennen vier verschillende benchmarks ^

{zie ook label 2 2^^ In de

eerste plaats de olieprijs Brent In de tweede plaats JLC Japan LNG Composite Dit is een

samengestelde index die de gemiddelde LNG importprijs in Japan representeert De andere

twee benchmarks zijn Europese gas indices NBP en TTF [ 10 1 C

10 1 c

Brent

De Brent olieprys is de meest voorkomende benchmark in de SPAs van Mozambique LNG [io i c

10 1 C

LNG prijs barrel equivalent X olieprijs S barrel Y

10 1 C

10 1 C

10 1 C
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10 1 C

10 1 C

10 1 C

JLC

JLC is een samengestelde LNG index die de voortschrydend gewogen gemiddelde prijs

representeert van de Japanse LNG importen gedurende de laatste drie maanden Omdat het

leeuwendeel van de Japanse LNG import “oil linked is voIgt JLC trouw de bewegingen in de

Brentprijs zij het met een vertraging JLC is opgenomen als benchmark in de kleine SPA van

Tohoku
^

10 1 C

10 1 C

NBP

Het Britse NBP National Balancing Point is een toonaanqevende gas benchmark in Europa

10 1 C

TTF

TTF Title Transfer Facility is een Nederlandse gasindex die op voorspraak van de

Nederlandse Overheid tot stand is gekomen ter ondersteuning van de gasrotondefunctie van

Nederland Op TTF wordt alle transacties bijgehouden die gebruik maken van het leidingennet
van Gasunie Vanwege de belangrijke import exportfunctie van dit network ontstond al snel

een betrouwbare internationaal representatieve benchmark TTF geldtals de beiangrjjkste
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