
Europese prijsindex 10 1 C

10 1 C

Het project heeft bewust gestreefd naar een mix van olie en gasindices De gedachte
hierachter is dat het project minder gevoelig wordt voor prijs schokken in een bepaald type
index 10 1 C

We hebben daarom op dit punt^ io 2 g en io 2 g om advies gevraagd10 1 c

label 2 6 3 Correlatie matrix LNG indices Bron io 2 g

Brent 093 OHr
08

XC o« OM091

04

NBP Q97

00

TTF Q3091

III 08

«

04

PEGNord om OH

XC Oft 041 01 03

Brent XC mP TTF PEGNord XC

Bovenstaande correlatiematrix toont de samenhang tussen de meest gangbare LNG

prijsindices^^ waarbij “1 een perfecte positieve samenhang betekent “0” op het ontbreken

van enige samenhang duidt en een perfecte negatieve correlatie impliceert

Geconcludeerd kan worden dat de gasindices TTF en NBP onderling zeer sterk zijn

gecorreleerd Niet zo vreemd wanneerje bedenkt dat ze tot stand komen in markten in elkaars

nabijheid en dat de hubs met pijpleidingen verbonden zijn Prijsverschillen kunnen via

arbitrage snel worden weggewerkt De twee olie indices Brent en JLC zijn ook erg sterk

gecorreleerd Gelet op het feit dat Brent een fors bestanddeel is van JLC is dat eigenlijk ook

niet zo verrassend

De onderlinge samenhang tussen de gasindices enerzijds en de olieindices anderzijds is veel

minder evident Met een score varierend tussen 0 37 0 47 is er sprake van een vrij zwakke

correlatie De verklaring daarvoor moet worden gezocht in het feit dat gas en olie slechts in

beperkte mate substituten voor elkaar zijn Vanuit risicoperspectief is deze uitkomst gunstig

10 1 C

2 7 3 Olie en gasprijsprojecties
De SPAs zijn allemaal gemodeileerd in het financieel model zodat we scenario analyses kunen

uitvoeren We maken daarbij gebruik van prijsprojecties afkomstig van marktadviseur

” HH staat voor Henry Hub een amerikaanse gas index en JCC staat voor Japan Crude Cocktail een olie index ] lO I c

10 1 C
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•

° 2 g Onderstaande label bevat de olie en gasprijzen die in het model worden

gehanteerd Uitgangspunt is dal de prijzen nominaal iederjaar met 2 toenemen

label commodity prijzen in real 2019 USD

CorTimodity index Downside caseBase case

Brent USD 65 per barrel USD 45 per barrel

JLC USD 9 22 per MBTU USD 7 10 per BTMU

NBP GBP 4 60 per MBTU GBP 3 88 per MBTU

TTF EUR 5 65 per MBTU EUR 4 76 per MBTU

De olieprijs die de EGAs in het basisiscenario gekozen hebben bedraagt USD 65 per barrel in

reele 2019 prijzen gedurende de looptijd van de lening | iQ 2 g [vindt dit nog conservatief

en denkt dat alle duurzaamheidsinitiatieven ten spjjt de vraag naar olie ook op langere

termijn blijft groeien De belangrijkste oorzaak hiervoor is de sterke consumptieve groei in

landenals China en India 10 1 C

10 1 c

We hebben marktconsultani 2 g gevraagd om een downside scenario voor de lange

termijn oliepr|js uit te werken ^ io 2 g ^meent dat van een dergelijk scenario sprake zou

kunnen z|jn indien in de periode tot 2035

een grootschalige overgang naarelectrisch vervoer in het OECD gebied plaatsvindt
de economische groei in Azie vertraagt in het bijzonder de groei van de consumptie
een wereidwijde daling optreedt van de transportbehoefte goederen en personen en

een sterke productiviteitsstjjging wordt gerealiseerd in de winning van schalie olie

io 2 g [denkt dat indien zich een combinatie van deze factoren voordoet de vraag naar olie

slechts gematigd groeit [jaarlijkse groei 1 miljoen vaten per dag en dat deze groei kan

worden bijgebeend zonder toevlucht te hoeven nemen tot moeilijker winbare oliereserves Bij
zo’n scenario past volgens^ lo z g een prijsniveau van USD 45 in reele prijzen 2019

We hebben de olieprijsverwachtingen van io 2 g vergeleken met de projecties in de meest

recente energy outlook van Atradius apri 2020 We stellen vast dat die met elkaar

overeeenkomen In de energy outlook worden twee mogeiijke olieprijstrajecten besproken
alle prijzen hierna in reeele USD van 2019 Het eerste scenario genaamd STEPS Stated

Energy Policies Scenario neemt als uitgangspunt hetthans door overheden gesanctioneerde

energiebeleid In dat scenario stijgt het aandeel van renewables weliswaar sterk maar groeit
de olieconsumptie in absolute zin evenzeer In het STEPS scenario wordt een olieprys voorzien

van USD 65 per barrel in 2022 toenemend tot USD 100 tegen het einde van de looptjjd van de

lening

In het alternatieve scenario genaamd SDS Sustainable Development Scenario wordt een

olieprijspad gepresenteerd dat hoort bij een energiemix op lange termijn waarmee de in Parijs

geformuleerde doelstelling omtrent de maximaal toelaatbare opwarming van de aarde wordt

behaald In dit scenario datalleen kans van slagen heeft bij een sterke bijjvende reductie van

de vraag naar olie en het realiteitsgehalte daarvan wordt als twijfelachtig beschouwd bereikt
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de olieprys over enkelejaren al zijn definitieve piek op USD 65 om vervolgens aan een

langzame doch gestage neergang te beginnen tot USD 59 in 2040

De base case van de EGAs beweegt zich dus op of iets boven het SDS prijspad De low case

ligt daar ruim onder met USD 45 We menen daarom dat onze prjjsaanames prudent zijn

Box Impact Corona en OPEC prjjsoorlog op de commodity pr|jsverwachtingen

Vanwege de recente ontwikkelingen in de olie en gasmarkt {de vraaguitval door corona en de

prjjsoorlog tussen Saoedi Arable en Rusland hebben we onze marktconsultant Woodmac gevraagd
wat de verwachte impact is op de olie en gasprijzen op langere termijn

Olie

iQ 2 g Ibeqriipt dat het lastig is om door de korte termijn chaos op de oliemarkt been te kijken
maar benadrukte het belang om op de onderliggende fundamentals te focussen Die zijn volgens

io 2 g ^niet wezenlijk veranderd De vraag naar olie op lange termjjn neemt toe als gevolg van de

economische groei in vooral Azie en aan de aanbodkant geldt dat het laaghangend fruit nu wel is

geplukt en dat voor de ontwikkeling van nieuwe bronnen die nodig zijn om aan de vraagstijging te

voldoen een fors hogere olieprjjs nodig is

De impact van Corona hoe heftig ook is naar verwachting van beperkte duur io 2 g denkt dat

de vraaguitval zich beperkt tot 2020 en misschien nog het begin van 2021 Daarna zal de vraag zich

herstellen Vender denkt Woodmac dat zowel Saoedi Arabie als Rusland het zich niet kunnen

veroorloven om de prjjsoorlog lang te laten voortduren Beide economieen zijn te zeer afhankelijk
van de olieopbrengsten om hun begrotingen sluitend te krijgen Bovendien verwacht Woodmac dat

indien door de prjjsoorlog de Amerikaanse shale producenten hun deuren moeten sluiten de olieprjjs
weer zal toenemen simpelweg vanwege productie uitval

i0 2 g komt in de maand mei met haarjaarijjkse commodity price forecast De korte termjjn
verwachtingen worden naar beneden bjjgesteld 2020 2021 maar er is geen reden om de lange

termijn prijsvoorspelling aan te passen j lo z g [verwacht zoals gezegd dat de vraag naar olie zich

herstelt en op lange termijn nog zal toenemen Zij schat de olieprjjs die minimaal nodig is voor de

oliemaatschappjjen om op financieel economisch verantwoorde wjjze nieuwe olieprojecten te

ontwikkelen die nodig zjjn omaan die vraagtoename op langetermjjnte voldoen op USD 80 2019

real terms Dat is het uitgangspunt waarop^ io 2 g ^haar prjjsprojecties voor de lange termijn
baseert USD 65 op middellange termijn midden jaren 20 opiopend tot op ca USD 80 100 tegen
het einde van de looptijd de lening Het basisscenario van de EGAs USD 65 “flat in 2019 real terms

is dan ook volgens io 2 g ^nog aitjjd “reasonable en sensible”

Gas

De gasprjjzen dalen eigenijjk al een poosje Dit kwam in eerst instantie door de erg zachte winter van

2019 2010 en daar is de vraaguitval vanwege Corona nu bjjgekomen De recente olieprjjsoorlog
tussen Rusland en Saoedi Arabie heeft echter niet of nauweljjks effect gehad we hebben twee

indices TTF Henry Hub in de gaten gehouden en die kwamen nauweljjks van hun plaats terwjjl de

olieprjjzen in een vrjje val terecht kwamen Dit Ijjkt de zwakke veronderstelde correlatie tussen olie

en qaspriizen te bevestigen
10 2 g verwacht de komende maanden geen grote veranderingen in de gasprjjzen Enerzjjds is

olie een goedkoper substituut voor gas geworden hetgeen de gasprjjs drukt Anderzjjds zal de

verwachte productie uitval van schalie olie in de VS de gasproductie in de VS in haar kieizog
meenemen veel schaliegas is zogeheten associated gas dat ais een bijproduct vrjjkomt bjj de

winning van schalie olie Dit laatste heeftjuist een opwaarts effect op de gasprijs Per saldo

verwacht[ iQ 2 g [weinig impact De lange termjjn fundamentals voor vraag en aanbod van gas

zjjn evenmin gewjjzigd volgensP io 2 g
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We onderzoeken in hoofdstuk 4 de impact van diverse olie en gasprijsscenario s^ op de

terugbetaalcapaciteit van het project Vooruitlopend daarop tonen we hieronder alvast de

uitkomsten voor de base case en down side case

label Financiele ratio s in base case en downside case

10 1 C

10 1 C

10 1 C

“ In hoofdstuk 4 testen we het weerstandsvermogen van het project nog meet We tonen dan ook de effecten van enkele

extrenne prijsscenario s met schokken zaals we nu hebben gezien als gevolg van Corona en de OPEC prijsoorlog
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2 8 Shipping risico

Een essentieei onderdeel van ieder LNG project is het transport van het LNG naar de

eindbestemmingen die in de SPAs met de kopers zijn opgenomen Een continue

beschikbaarheid van tankercapaciteit is belangrijkomdat de LNG productie ongehinderd door

moet kunnen gaan Het liquefaction proces in de fabriek kan niet zo maar worden

uitgeschakeld Hetzou bovendien onmiddelijktotinkomstenverlies leiden 10 1 C

10 1 C

Logistieke issues

Het tanker management is een logistieke puzzel waarbij veel variabelen een rol spelen zoals

weersomstandigheden drukte in de bestemmingshaven de kruissnelheid van de schepen

piraten op de route etc 10 1 C

10 1 C

10 1 C

10 1 c

Shipping strategie
Wie de verantwoordelijk draagt voor het transport van het LNG is een vast punt van

onderhandeling In iedere SPA worden tussen verkoperen koper incoterms afgesprokenP ^

10 1 C

10 1 C

10 1 C
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10 1 C

10 1 C

Status tenders

10 1 C

10 1 C

De belangrjjkste terms conditions van de draft charterovereenkomsten zijn als voIgt

Looptyd

10 1 C

Charter rate

10 1 C

Routing

10 1 C

Onderhoud

10 1 C

Conclusie shipping risico

Met LNG transport is een belangrijk onderdeel in elke LNG deal 10 1 C

10 1 C
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10 1 C

In hoofdstuk 4 presenteren we volledigheidshalve een gevoeligheidsscenario 10 1 C

10 1 C

2 9 Macro economische risico’s

Naast het olieprijsrisico hebben we ook te maken met andere macro economische

ontwikkelingen zoals inflatie interest en valutaschommelingen

2 9 1 Inflatie

Inflatie heeft normaliter gevolgen voor zowel de kosten als de opbrengsten Daarom zal

inflatie zolang de kosten niet sneller stygen dan de opbrengsten geen problemen opieveren

10 1 C

2 9 2 Interest

10 1 C

We bevinden ons thans in een situatie van historisch lage LIBOR tarieven Daar komt bij dat

LIBOR dat al enigejaren in kwade reuk staat zjjn langstetijd heeft gehad als interest

referentie Het internationale bankwezen ontwikkelt momenteel een nieuwe benchmark die

minder gevoelig is voor fraude en manipulatie We moeten er daarom rekening mee houden

dat er op rentegebied een en ander verandert en dat het basistarief wel eens hoger kan

uitpakken dan in het basisscenario is voorzien We presenteren in hoofdstuk 4 daarom een

sensitivity case waarin we het basistarief met 300bps laten stijgen ten opzichte van het

basisscenario 10 1 C

10 1 C

Het basisscenario gaat uit van een olieprijs van USD 65 in reele prijzen van 2019 die ieder jaar 2 toeneemt
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2 9 3 Valuta

Deschuldendienstvan het project luidt in USD De operationele kosten zijn eveneens

grotendeels USD based 10 1 C

10 1 C

10 1 C

10 1 C

2 9 4 Conclusie

Met afstand de belangrijkste “macro factor waaraan het project is blootgesteld is de olieprijs
zie de uiteenzetting eerder in dit hoofdstuk 10 1 C

10 1 C
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ZAOMVOrisico’s

De mvo risico’s van deze transactie worden beschreven in de aangehechte milieu en sociale

beoordeling zie bijiage 1 Onze conclusie luidt dat de milieu en sociale risico’s aanvaardbaar

zijn Hieronder sommen we de belangrijkste punten op die een rol speelden bij de

risicobeoordelling

Kernpunten
• Het project is geclassificeerd als een Categorie A proJect vanwege de mogelijk

significante nadelige milieu en sociale gevolgen van het project die ook buiten de

projectgrenzen kunnen optreden en gedeeltelijk onomkeerbaar zullen zijn de

aanwezigheid van ecologisch gevoelige gebieden met hoge natuurwaarden en de

noodzaak van grootschalige herhuisvesting
• Daar het een projectfinancieringsproject is hebben we tjjdens de beoordeling

samengewerkt met diverse andere EGAs en financiele instellingen verder de lenders

De lenders hebben een onafhankelijke consultant ^ g [ingehuurd om te

ondersteunen bij het milieu en sociale due diligence proces De consultant ELiiien de

lenders werken momenteel nog aan de afronding van een Environmental and Social

Action Plan dat door de projecteigenaar zal moeten worden uitgevoerd en door de

lenders zal worden gemonitord B|j het niet nakomen van de afspraken zullen de

lenders hun invioed aanwenden om tot een opiossing te komen

• Positieve effecten het project zal bijdragen aan de economie van Mozambique en de

regio het zal veel banen opieveren met name directe banen in het project gedurende
de constructiefase maar ook zal het project indirecte banen opieveren in het gebied
Dit zal er in deze arme regio in noord Mozambique kennis en welvaart brengen

• De projectcontext is complex door diverse externe factoren zoals het

onderontwikkeld zijn van de regio gewelddadige aanvallen van terroristen en slechte

weersomstandigheden cycloon Kenneth en zwaar regenseizoen
• De belangrijkste nadelige milieugevoigen zoals effecten op de biodiversiteit het water

en de waterbodem en geluid worden zovee mogelijk beperkt door het nemen van

mitigerende maatregelen De projectdocumentatie waar deze effecten en mitigerende

maatregelen in zijn beschreven is op orde Het project is opgezet conform de laatste

stand der techniek Hierdoor blijft het project binnen de nationale en internationale

kaders die hiervoor zjjn gesteld
• Er zijn gevoelige natuurgebieden in het projectgebied Door de locatiekeuze en de

mitigerende maatregelen worden de effecten op de natuurwaarden zo beperkt

mogelijk gehouden
• Er moeten voor het project tussen de 650 en 700 huishoudens geherhuisvest worden

Hiervoor wordt een herhuisvestingsdorp gebouwd naar de wensen van de mensen

zelf Een deel is inmiddels klaar en daar wonen de mensen al Ook worden er veel

mensen economised getroffen Dit zijn mensen die in het projectgebied land bezitten

en anderen die leven van de visserij en getijdeverzamelen Voor deze groepen zijn

compensatieplannen gemaakt op basis van het verbeteren van hun levensstandaard

i p v het 66n op 60n vervangen van hun verlies Ngo’s zijn erg gefocust op de toegang

tot land en zee van de mensen Hier is in de due diligence veel aandacht voor geweest
• De relevante stakeholders worden via publicaties en bijeenkomsten geinformeerd over

het project Hiervoor is een stakeholder engagement plan opgesteld Ook heeft het

project een klachtenmechanisme voor als er zaken niet goed lopen Het stakeholder

engagement plan en het klachtenmechanisme zijn in lijn met internationale

standaarden
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• Het project is erg in de picture bij ngo’s Zowel hier in Nederland Both Ends als lokaal

Wy hebben contact met diverse partyen Ook het project heeft veel contact met de

ngo’s Zo hebben ze 2 ngo comites om de ontwikkelingen op het gebied van

biodiversiteit en de herhuisvesting te volgen
• De bedryven die de werkzaamheden gaan uitvoeren zyn grote erkende westerse

bedryven met een goede reputatie en gecertificeerde managementsystemen Dit geldt
ook voor de Nederlandse bedryven Van Oord en[

• Uit het aanvraagformulier de verschillende ElAs en managementplannen en de vele

aanvullende informatie zoals verstrekt door de aanvrager de projecteigenaar de

consultant ngo’s en andere bronnen wordt geconcludeerd dat de negatieve milieu en

sociale effecten door maatregelen te beperken zyn tot een acceptabel niveau en dat

het project aan internationale standaarden zal kunnen voldoen op het moment dat de

constructie van start zal gaan Ook achten wy de reputatie van de betrokken partyen

acceptabel daar zi] werken volgens gedegen managementsystemen en veel ervaring
in vergelijkbare projecten hebben

• Op basis hiervan wordt het milieu en sociale risico dat de onderhavige transactie met

zich meebrengt beoordeeld als aanvaardbaar

10 1 C
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2 11 Reputatierisico

2 11 1 Verzekerde bank en

De customer due diligence CDD op de mede verzekerde banken is op 7 april 2020

uitgevoerd De Verzekerde bank Standard Chartered London en de 7 Medeverzekerde

banken voldoen aan het beleid ten aanzien verzekerde buitenlandse banken” zoals

beschreven in BHB paragraaf 2 2 5 De landen waar de banken gevestigd zijn komen niet voor

op de FATF lijst en voldoen aan de minimum vereiste Know Your Country index score °Z3

10 1 C

10 1 C

2 11 2 Pro forma exporteurs

Exporteur Van Oord heeft in verband met het GA project een exporteurspolis aangevraagd
Exporteur

vraagt geen dekking Wei is door de vennoten van io i c een pro forma aanvraag

ingediend ter ondersteuning van de aanvraag polis financier De customer due diligence CDD

op Van Oord en de vennoten van | io i c |is op respectievelijk 23juli 2019 en 7 april 2020

uitgevoerd

IO I C

10 1 C

10 1 C

Uit de CDD op Van Oord en de vennoten van

benificiary owners UBO s zijn de volgende elementen naar voren gekomen

inclusief de bijbehorende ultimate10 1 C

10 1 C

IO I C
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10 1 C

2 11 3 Debiteuren overige partjjen

Hieronder geven we de risicoclassificatie weer aan de hand van de Criteria A B

Criterium A Achtergrond transactie

Sub criterium Norm Uitkomst Uitkomst

Score land debiteurin

Corruption Perceptions
Index Transaparancy
International

Al

50

10 1 c

Koper debiteur is een

private party

All

ja

Indien koper publieke

party is het contract

verkregen d m v

Internationale

aanbesteding

AIN

ja ja

Criterium B Agent en agentencommissie

10 1 c

Beoordeling

10 1 c

Uit onze screening op debiteur diens management en diens UBO’s in het publieke domein oa

Lexis Nexis vallen de volgende zaken op

10 1 C

Naast de screening van debiteur en haar aandeelhouders is een screening gedaan op de bij
hetGA project betrokken bouwbedrjjven zie bijiage 4 met een lijst van alle partijen die

qechecktzijn n de voorgaande paragraaf zijn we al ingegaan op de screening van Van Oord

10 1 Cen
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10 1 C

Wy zyn van mening dat de resultaten van de reputatiechecks niet leiden tot een

onaanvaardbaar reputatierisico Wy achten derhalve het reputatierisico in verband met de bij
het GA project betrokken debiteur aandeelhouders en bouwbedryven acceptabel
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3 ZEKERHEDEN VOORWAARDEN

3 1 Overzicht

Atradius is sinds enkelejaren betrokken bij het GA project Sindsdien is samen met de andere

EGAs met de sponsors onderhandeld over de zekerheden en overige voorwaarden van de

lening 10 1 C

10 1 C

In de lening voor het GA project is zoals gebruikeljjk bij projectfinancieringen een veelvoud

aan voorwaarden gesteld met name door middel van de zogenoemde convenanten

undertakings De meest in het oog springende voorwaarden bespreken we hieronder zie 3 2

convenanten undertakings De zekerhedenstructuur van het GA Areal project bespreken
we vervolgens in paragraaf 3 3 Zekerheden De door het project afgesloten verzekeringen
komen tenslotte aan de orde in 3 4 Verzekeringen

3 2 Convenanten en undertakings
In de term sheet zijn convenanten en undertakings overeengekomen Deze hebben als doel

het risico op non betaling te mitigeren en het project en de sponsors bij de les te houden Als

een convenant en of undertaking niet wordt nagekomen dan is er sprake van een event of

default In dat geval zullen we samen met de andere EGAs en banken eerst met de

leningnemer in gesprek gaan 10 1 C

10 1 C

1

10 1 C

2

3
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10 1 C

Naast de genoemde voorbeelden zijn op tal van andere onderwerpen undertakings en

convenanten overeengekomen Deze zjjn deels elders in deze voorlegging al aan de orde

gekomen zoals convenanten in verband met het NPO risico reserverisico marketingrisico
minimale BCQ completion etc

3 3 Zekerheden

In de paragrafen hieronder bespreken we de zekerheden van het GA project 10 1 C

10 1 C

3 3 1 10 1 c

10 1 C

i

10 1 C
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10 1 C

10 1 C

3 3 2 Overige Zekerheden

De overige zekerheden van het GA project zijn in te delen in de volgende 3 categorieen
1

10 1 c

2

10 1 C

3

10 1 C
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10 1 C

Hieronder bespreken bespreken we tenslotte nog i de onderlinge afspraken tussen de

leningnemers en EGAs intercreditor afspraken en ii de voorrangspositie van de African

Development Bank

3 3 3 Intercreditor afspraken

10 1 C

3 3 4 10 2 a

10 2 a
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3 4 Verzekeringen
Door middel van verzekeringen is een deel van de projectrisico’s zoals schade aan de fysieke
assets of aansprakelijkheidsclaims te mitigeren 10 1 C

10 1 C

10 1 C

lO lx
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10 1 C

Alles overwegende achten wij het vereiste verzekeringspakket acceptabel

3 5 Conclusie zekerheden voorwaarden en verzekeringen

Tijdens de gehele looptijd van de lening is een acceptabel en compleet pakket aan

convenanten zekerheden en verzekeringen van toepassing 10 1 C

10 1 C
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4 FINANCIEEL MODEL

4 1 Basisscenario

Met basisscenario is de kijk van de EGAs gevormd met behulp van haar adviseurs op de

verwachte inkomsten en verwachte uitgaven van het project Met verschil daartussen levert de

vrije kasstroom op ook wel de Cash Flow Available For Debt Service of “CFADS” Deze CFADS

is beschikbaar voor het betalen van de schuldendienst De verhouding tussen de CFADS en de

schuldendienst is de Debt Service Coverage Ratio DSCR Zolang de DSCR groter is dan 1 is

het project in staat haar schuldendienst te voldoen We beginnen hieronder met het

beschryven van het basisscenario Vervolgens zullen we in paragraaf 4 2 de gevolgen van de in

hoofdstuk 2 beschreven risico s op de DSCRs testen gevoeligheidsanalyse

In de base case gaan we uit van een aantal veronderstellingen voor olie en gasprijzen zie

paragraaf 2 7 3 Olie en gasprijsprojecties maar doen we ook diverse technische en macro

economische aannames 10 1 C

10 1 C

label basisscenario veronderstellingen

Model variabelen Base case veronderstelling

10 1 C

Onderstaande tabel geeft de verwachte kasstromen en de gewogen gemiddelde DSCR weer

voor de gehele terugbetaalperiode in het basisscenario10 1 C

label Verwachte kasstromen en DSCR

Bedragen USD miljard Basisscenario io i c

Opbrengsten

Opex en capex

Belastingen
Beschikbare kasstroom CFADS

Schuldendienst

66 0

13 2

15 0

37 8

18 6

Resterende kasstroom 19 2

Gewogen gemiddelde DSCR 2 03
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In de grafiek hieronder zijn de verschillende elementen van de kasstroom uitgelicht en

verdeeld over de looptijd van de lening Aan de hand van deze grafiek bespreken we hieronder

de verschillende onderdelen van de basisscenario kasstroom in meer detail

Grafiek Opbrengsten en uitgaven

10 1 C

MlOpe nd Capo bCPCC Cons wPtinctp«i IntefeK Resonue

10 1 C

10 1 C
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10 1 C

Grafiek CFADS en debt service

10 1 C

Principal —CFAOSInterest

Zoals aangegeven leidt de verhouding tussen de CFADS en de schuldendiensttot de DSCR Aan

de hand van het verloop van de schuldendienst en de CFADS tijdens de looptijd van de lening
kunnen we vaststellen wat in het basisscenaho van dit project de minimale DSCR de gewogen

gemiddelde DSCR en de LLCR is Deze uitkomsten zetten we in onderstaande label op een rij

Tabel Ratio s per basisscenario

Ratio Basisscenario ratio’s

Minimale 6 maands DSCR

10 1 C

Gewogen gemiddelde DSCR

LLCR bij verwachte completion

10 1 C

4 2 Gevoeligheidsanalyse

Flet basisscenario is gebaseerd op conservatieve aannames
10 1 c

10 1 C

10 1 c Dat neemt niet weg dat er gebeurtenissen
kunnen plaatsvinden die wellicht minder waarschiinlijk lijken maar ook niet zijn uit te sluiten

10 1 C

10 1 C

10 1 C10 1 C
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Hieronder zullen we de qevolqen van de diverse stresstesten aanschouweliik maken |io i t

10 1 c

We presenteren telkens voor iedere stresstest de

uitkomsten van de slechtst presterende schuldcase Dit vinden we de meest prudent aanpak

10 1 c

4 2 1 Completion risico’s

We beginnen met een uiteenzetting van de effecten van completionrisico s op de DCSRs

10 1 C

10 1 C

10 1 C

10 1 C
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4 2 2 Investehngen na opievering

10 1 C

4 2 3 Operationele risico s

10 1 C

Tabel De impact van operationele risico s op de CFADS 10 1 C

10 1 C

10 1 C
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4 2 4 Marktrisico’s

10 1 C10 1 C

10 1 C

4 2 4 1 Prijstrend stresstesten

10 1 C

10 1 C
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