
ADSB is zich hiervan bewust en ziet Met belang van intensief management en goede monitoring van de

security forces door het project gekoppeid aan een goed functionerend stakehoiderconsultatieproces
en een volwassen iokaai kiachtenmechanisme Daarnaast verwachten wij regeimatige feedback van de

ienders’ consuitant monitoringsbezoeken aangaande hoe veilig de lokale bevoiking zich voeit Op deze

manier kunnen we een vinger aan de pois houden en zullen wij onze invioed aanwenden om

projectgereiateerde schendingen van rnensenrechten waar mogelijk te voorkomen Indien iokaai geen

gehoor wordt gevonden zijn berichten via ngo’s aan ons zinvoi en zuilen we ditdoorgeven aan het

project en een proces van hoor en wederhoor ingaan Both Ends heeft ons al diverse maien gevraagd of

wij een direct verband zien tussen het project en het geweid Het project is hier ai vanaf 2007

voorbereidingen aan het uitvoeren voor dit project Het geweid is 10Jaar iater gestart waardoor er geen

direct verband is aan te tonen

PS S i andverwerving en gedwonqen herhuisvesting
Voor de realisering van het project heeft de overheid van Mozambique een zogenaamde DUAT aan de

projecten voor area 1 en 4 toegekend Dit is het recht om iand te gebruiken en wordt verleend door het

Ministerie van Landbouw Deei van het toegekende iand is voor de projectontwikkeiing en een kiein deei

voor het ontwikkeien van een herhuisvestingsdorp in dit dorp worden de mensen die voorheen in

kieine gemeenschappen woonden geherhuisvest [29 30 31 53 54]
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Figuur 7 overzicht van de herhuisvesting in het gebied De paarse stippen zyn de mensen die moeten

verhuizen De groene en gele stippen geven de economisch benadeelden aan [6]

Om de landverwerving en herhuisvesting goed te laten verlopen is hiervoor in 2015 een aparte

milieueffectrapportage opgesteld voor het herhuisvestingsdorp Eenjaar later is naar aanleiding van dat

document een herhuisvestingsplan opgeleverd In dejaren daarna is dat plan regelmatig aangepast Ook

is ereen Agriculture livelihood restoration plan’ een ‘Fisheries livelidhood restoration plan’ en een

Diversified livelihoods restoration plan’ opgesteld om de verschillende groepen gedupeerden zo goed

mogelijk te helpen Ook is er speciale aandacht voor de meest kwetsbare groepen zoals oude van dagen
en alleenstaande moeders Door het ‘Vunerable peoples program’ worden deze mensen extra geholpen
Zo mogen zi] de door het project opgezette modeltuinen of veehouderijen gaan beheren [31 55 t m 57]
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Fysieke herhuisvesting
Inmiddels is de herhuisvesting in volie gang Het handjevoi bewoners van een kleine gemeenschap
Quitunda dat iag ter plaatse van het herhuisvestingsdorp zijn in begin 2019 verhuisd naar het

nabjjgelegen Senga zodat op hun iand het dorp gebouwd kon gaan worden inmiddeis zijn ze verder

verhuisd met de inwoners van Senga naar het herhuisvestingsdorp in totaal moeten tussen de 650 en

700 huishoudens verhuizen voor het project^^ Tegen de 1000 mensen hebben economische gevolgen
van het project vanwege het wegvallen van hun iandbouwgrond Daarnaast zullen ongeveer 4 000

vissers en getijdeverzamelaars vooral vrouwen die scheipen krabben e d verzameien iangs de kust de

gevoigen van het project merken [2 5 6]

De mensen die moeten verhuizen zijn hierover persoonlijk geinformeerd door de ‘community liaison

officers’ Dit is een groep medewerkers van het project die de diverse lokaie taien spreken en regelmatig

bij de mensen Iangs gaan om te luisteren naar hun zorgen en ideeen en uitleg te geven over waar het

project staat en wat er gaat gebeuren Tijdens beide bezoeken aan het project 2017 2019 hebben we

kunnen observeren dat dit een goede groep medewerkers is die heel belangrijk is voor een goede

uitvoering van het project Wi| waren dan ook biij te horen dat dit compiete communicatiesysteem bjj de

overgang van het project van

door dorpeiingen ook op het hart gedrukt door te geven aan de nieuwe eigenaar dat deze community
iiaison officers ook in de nieuwe organisatie hun piaats moesten behouden [2 4 6]

lO I c naar Total een op een werd overgenomen In 2019 werd ons

De gemeenschappen hebben zelf mogen kiezen waar ze hun herhuisvestingslocatie wilden hebben Dit

mocht een nieuw dorp per gemeenschap zjjn maar men koos om allemaal bjj elkaar in 66n dorp samen

te gaan wonen Dit dorp moest bij de ‘voordeur’ van het project komen in de hoop dat de bewoners een

kans hadden om in het project aan het werk te kunnen gaan Ondanks dat ngo’s laten weten dat de

visserijgemeenschappen onrecht wordt aangedaan om ze naar het binnenland 6 km van de kust te

herhuisvesten is ons in de gesprekken en naar aanleiding van expliciete vragen van ons duidelijk

geworden dat dit hun eigen keuze is geweest Naar aanleiding van de cycloon in 2019 is alle bewoning

Iangs de kust waar de nearshore activiteiten van het project komen sowieso verlaten daar de mensen

zijn verhuisd naar Palma Er is nog wel contact met deze mensen vanwege hun recht op een huis in het

herhuisvestingsdorp [3 4 6 26 27]

f ■■ I WJ
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Figuur 8 a typisch lokaal huis en b een huis in het herhuisvestingsdorp [6]

Omdat veel mensen verhuizen van lemen hutjes naar ‘echte’ huizen met stromend water en elektriciteit

heeft het project een boekje ontwikkeld waarin met plaatjes wordt uitgelegd hoe dit allemaal werkt in

Oorspronkelijk betrof het bij de ‘cut of date 556 huishoudens In dejaren daarna zijn er huishoudens

samengevoegd of gescheiden Ook zijn kinderen uit huis gegaan en hebben hun eigen huishouden gevormd
Hierdoor is een natuurlijkegroei ontstaan van dete herhuisvesten huishoudens Inmiddels is de planning om in het

herhuisvestingsdorp inclusief uitbreiding 669 huizen te realiseren Both Endsspreekt in hun communicatie van

700 huishoudens die geherhuisvest dienen te worden
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diverse lokale talen Ook zijn er cursussen gegeven en hebben de mensen mee mogen denken over hoe

de huizen eruit zouden komen te zien {bijvoorbeeld de keuze van een toilet in of buiten bet huis Verder

heeft ieder huis een stukje eigen grond waar de mensen hun eigen gewassen kunnen verbouwen

Hiervoor worden ook pakketten met de nodige spullen gegeven bij de verhuizing Dit zijn onder andere

een schoonmaakpakket maar ook een pannenset en eten voor de eerste periode In een evaluatie van

MASC foundations^ een onafhankelijke ngo die het dorp bezocht heeft is bet dorp een voorbeeld voor

andere projecten in de regio [2 6 36 58]

A

iPiKillK
A

i

1
9

m

t
sv

pm

— •

Figuur 9 Het stripboekje ‘Amina’sgrote verhuizing’ om uitteg te geven over de do’s en don ts in het

herhuisvestingsdorp

De herhuisvesting vindt plaats in 4 fasen De eerste twee fasen hiervan zijn uitgevoerd Wei heeft het

project wat vertraging opgelopen door de veiligheidssituatie en de cycloon die halverwege 2019 over

het projectgebied is gekomen De daarna aanhoudende regenperiode heeft ook een negental bruggen

op doorgaande transportroutes verwoest Hierdoor was het toeleveren van materialen een probleem
Inmiddels heeft na de opievering van de eerste fasen van het herhuisvestingsdorp het project het dorp

halverwege 2019 overgedragen aan de overheid van Mozambique De overheid zal vanaf dat moment

verantwoording dragen over het dorp en de voorzieningen die zyn aangelegd zoals het ziekenhuis de

moskee de kerk en de school Inmiddels ligt er een EIA en aanvraag bij de overheid om het

herhuisvestingsdorp uit te breiden Door een grotere natuurlijke groei van de gemeenschap is er meer

capaciteit in het dorp nodig [6 32]

Compensatie van verlies aan inkomstenbronnen

Naast deze fysieke herhuisvesting is er ook nog sprake van economische gevolgen van het projecten
Mensen raken hun landbouwgrond kwijt of hun mogelijkheden om te vissen of schelpen en krabben te

verzamelen bij laagtij worden ingeperkt of vallen weg Het belangrijkste uitgangspunt bij dit project is

dat ze streven naar verbetering van de leefomstandigheden van de mensen Dit betekent niet dat

mensen zoveel mogelijk wat ze kwijtraken op eenzelfde manier terugkrijgen maar dat uiteindelijk hun

leefomstandigheden verbeteren ten opzichte van de situatie voor het project Focus hierbi] is veiligheid

werkgelegenheid en dat bet voor alle door bet project benadeelde personen {project affected people
PAPs beschikbaar is

Omdat er maar beperkt land beschikbaar is in de directe omgeving voor vervanging van het verloren

gaande land is besloten om iedereen 1 5 ha grond toe te kennen ongeacht de hoeveelheid grond die

men voorheen had Voor meer dan 85 van de mensen betekent dit een toename van het land dat ze

hebben Daarnaast is het land van betere kwaliteit dan de plotjes die ze eerst in bezit hadden Dit komt

naar voren uit de studies die hiernaar verricht zyn Ze krijgen goed geprepareerde grond die direct

bebouwd kan worden beel veel buidige landbouwgrond is ruig terrein met een enkele mangoboom

erop Ook krygt men onderwijs hoe men efficienter landbouw kan bedryven Ook krijgen de mensen

Civil Society Support Mechanism Foundation MASC is een overkoepelende ngo die opieidingen geeft aan

kleinere organisaties optreedt als onderhandelaar tussen partijen om tot gerechtigheid te komen in Mozambique
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zaaigoed en gereedschappen om het land te bewerken Een klein deel van de mensen gaat er qua

hoeveelheid land op achteruit Dit wordt echter financieel en op andere manieren materieel

gecompenseerd Uitgangspunt hierbij is dat de mensen er uiteindelijk in levenstandaard op vooruit gaan

Niet dat ze per se terugkrijgen wat ze al Madden Het hele pakket maatregeien is uitgewerkt in het

‘Agricuiture livelihood restoration pian [5 6 55 t m 57]

De uitreiking van vervangend iand iigt voor een groot deel rondom het dorp Mondlane De gemeenschap
heeft dat land toegezegd en er zijn afspraken gemaakt voor de compensate daarvan volgens redelijke
tarieven Na enige tjjd was het een tijdje onrustig omdat het dorp Mondlane en

Senga Macala Nkumbi de grond toch niet beschikbaar wilde stellen voor de overeengekomen bedragen
Eind 2019 is deze discussie beeindigd en heeft het project een nieuwe overeenkomst gesioten met het

dorp RINA heeft dit action item nadat bovenstaande overeenkomst was vastgelegd in het laatste

update van het herhuisvestingspian dan ook gesioten in hun iaatste rapport van aprii 2020 Dit heeft

vertraging veroorzaak bij de uitreiking van de vervangende grond Daarna waren er praktische

probiemen door het extreem zware regenseizoen 2019 2020 en inmiddeis COViD 19 Zo was er

bijvoorbeeid een gebrek aan diesei omdat de afvoerroutes naar het project onderbroken waren door het

wegsiaan van bruggen Eind aprii is het regenseizoen voorbij Zodra ookde COVID 19 crisis voorbij is zai

de uitgifte van iand aan de mensen door middei van leaseovereenkomsten zo snel mogeiijk opgepakt
worden De meeste mensen hadden de afgelopen tijd tijdens de vertraging nog beschikking over hun

oude land waar ze dus nog steeds gebruik van konden maken Voor de mensen die dat niet hadden

wordt momenteei zolang dat nodig is gezorgd voor voedseipakketten om deze periode te

overbruggen Dit is een beiangrijk onderwerp dat ook in het ‘environmentai and sociai action pian is

opgenomen en strikt gemonitord zai worden door de consuitant en de lendersgroep [5 6 55 t m 57]

De impact voor de vissers bestaat uit een offshore zone die wordt afgesioten vanwege het project en

een deei van het strand dat niet meer toegankelijk is voor de mensen en het aanieggen van hun boten

Deze iaatste zone was oorspronkeiijk 1 5 km maar is in het ontwerp teruggebracht naar 500 meter

Daarnaast verhuisd een groep visserijgebonden huishoudens van de kust naar 6 km iandinwaarts Deze

keuze hiervan wordt bij PS 5 beschreven Om deze mensen toch hun werk voort te laten zetten heeft de

projecteigenaar heeft ter compensatie een busiijn opgesteid van het nieuwe dorp naar een nieuwe

kustlocatie waar de boten kunnen iiggen en waar gevist kan worden Dit stukstrand werd tot dusver

niet door andere dorpen gebruikt De busdienst zai gaan rijden over nieuwaan te leggen wegen naar de

kust Recent is er wat discussie ontstaan over deze busdienst maar inmiddeis is het project met de

betrokken gemeeschappen in gesprek om dit op te lessen De nieuwe wegen kunnen de mensen ook

zelf gebruiken om naar de kust te komen Op termijn is het wel de bedoeling dat de gemeenschap de

busdienst zelf zai gaan overnemen Vaak was het al gebruikelijk dat mannen gedurende een week of

twee naar de kust trokken om daar een hutje op te zetten en te gaan vissen om daarna met de vangst

terug naar huiste komen

De vissers en getijdeverzamelaars krygen diverse keuzester compensatie voor hun verlies aan

inkomsten Dit is in detail uitgewerkt in het ‘Fisheries livelihood restoration plan’ Met dit keuzepakket

wordt tegemoetgekomen aan de verschillende wensen van bijvoorbeeid fulltime vissers op zee slechts

enkeJen mannen parttime vissers mannen en getijdevissers veelal parttime werk van vrouwen Dit

compensatiesysteem is opgezet in goede samenspraak met de verschillende type vissers zelf met

aandacht voor de diversiteit van de groep Met een vouchersysteem bijvoorbeeid kunnen ze

compensatie krijgen in de vorm van ‘hardware’ zodat ze bijvoorbeeid een grotere boot kunnen

aanschaffen waarmee ze verder op zee kunnen vissen buiten de uitsluitingszone Ook worden er

omscholingsmogelijkheden geboden voor ander soort werk bijvoorbeeid het opzetten van een

handeitje of winkeitje Met de vouchers kunnen hier dan spullen voor worden gekocht bijvoorbeeid een

brommer voor een bezorgdienst Ook zijn er alternatieve visserijprojecten opgezet zoals het verbouwen

van zeekomkommers Net als bij de overige compensatie is het uitgangspunt dat de mensen een beter

bestaan opbouwen dan voor het project begon Dit wordt strikt gemonitord door het project en waar

nodig bijgestuurd Aanvullend op de mogelykheden die worden geboden zijn bijvoorbeeid trainingen op
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het gebied van financieel management micro financiering en hoeje kunt sparen educatie o a ieren

iezen en trainingen voor mensen die voor het project komen werken [6 34 59]

Naast specifieke aandacht voor compensatie van veriies aan inkomsten in iandbouw of visserij de

traditionele beroepen in dit gebied is er middeis het ‘Diversified iiveiihoods restoration plan en het

‘Vunerable peoples program’ gezocht naar diversififiring van inkomen De maatschappij gaat immers

veranderen er zal meer handel ontstaan het belang van onderwijs wordt groter er zullen banen zijn in

de LNG plant en bij toeleveranciers in het door het project nieuwgebouwde ziekenhuis transport

enzovoorts

Monitoring van het herhuisvestings en compensatieproces
Zoals in de inleiding van PS5 is aangegeven heeft het project een aantal specifieke plannen opgesteld
voor dit onderwerp Het monitoring framework van het project zal de uitvoer van deze plannen dus

periodiek monitoren en bijsturen waar nodig Daarnaast zullen de Lenders hier ook elk halfjaar

gedurende de bouwfase en daarna eens perjaar een verslag vragen via hun eigen consultant hoe het

staat met deze vijf al eerder genoemde plannen Indien er problemen worden gesignaleerd in de uitvoer

kan de Lenders groep zjjn invioed aanwenden om de situatie ter plaatse te verbeteren

Zoals begrijpelijk is de herhuisvestingsoperatie een onderwerp dat veel aandacht heeft van ngo’s Om

deze reden heeft ADSB in 2018 bij het project voorgesteld om een zogenaamde ‘ngo getuigen comite’

op te richten Dit advies is door de lenders onafhankelijke consultant en daarna door het project
opgepakt Deze groep samengesteld uit 20 ngo s op allerlei niveaus Z[j mogen naast het project van

binnenuit het proces van de herhuisvesting mee volgen en kritische vragen stellen aan het project over

de voortgang Hiermee kan het project zich ook door hen laten adviseren De groep is in de loop van

2019 opgericht en getraind dit laatste vooral om de capaciteiten van de kleine ngo’s te vergroten Deze

training heeft plaatsgevonden door Total en MASC zie voetnoot 5 De groep zal vanwege de slechte

weersomstandigheden en COVID 19 naar verwachting pas in de loop van 2020 een eerste rondgang in

het projectgebied kunnen uitvoeren De lendersgroep heeft met het project afgesproken dat de

bevindingen van dit comite op de projectwebsite zullen worden gedeeld De ngo s waar Both Ends

contact mee heeft CTV JA en UPC zijn alien vertegenwoordigd in het comite en de eerste twee zelfs op

twee niveaus nationaal en lokaal [6 34]

Relatie management met project omgeving
Los van alle bovenstaande initiatieven is er ook nog een ’Afungi community development fund van 5

min USD Goede initiatieven die door de gemeenschappen worden aangedragen worden door middel

van dit fonds gefinancierd Dit is geen persoonlijke steun maar moet de gemeenschap ten goede komen

De scope van dit plan is mensen vanaf ISJaar die door het project getroffen worden i v m de fysieke of

ecnomische herhuisvesting en de zogenaamde gastgemeenschappen die bijvoorbeeld

compenstiegronden ter beschikking hebben gesteld zoals Mondlane [6 60

PS 6 Behoud van biodiversiteit en duurzaam beheer van levende natuurlyke huipbronnen

In de regio waar het project moet plaatsvinden zijn hoge natuurwaarden aanwezig Onshore en vlak

langs de kust zjjn dit voornamelijk wetlandgebieden Offshore leven er diverse zee zoog dieren zoals

schildpadden en dolfijnen en walvissen Reeds by de selectie van de projectlocatie heeft biodiversiteit

een belangrijke rol gespeeld Er waren diverse potentiele locaties die een nog grotere invioed zouden

hebben op de biodiversiteit Er is uiteindelijk gekozen is voor een locatie met een grotere sociale impact
ten gunste van de lagere biodiversiteitsimpact omdat die onomkeerbare grote schade zou aanrichten

Er valt in deze relatief onaangetaste regio niet aan te ontkomen dat ook op deze locatie wel enkele

natuurlijke habitats worden omgevormd en gedegradeerd Tijdens het ontwerpproces zijn de hoge
natuurwaarden meegenomen in de afwegingen en is het ontwerp regelmatig aangepast om de impact

op de natuur zo klein mogelijkte maken Het betreft met name een aantal wetland gebieden met hoge
waarden Hierbij moet aangemerkt worden dat een groot wetlandgebied mangroven ten zuiden van de

projectlocatie ook een optie was voor het project maar niet gekozen is vanwege de aantasting van deze
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waarden die vanwege het grate aaneengesloten gebied nog waardevoller waren en de effecten veel

nadeliger [2 6 29 30 32 34 70]
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Figuur 10 Zeer waardevol wetland gebied nabij Palma dat bij de locatiekeuze gespaard is gebleven

eigen foto

Omde waardevolle biodiversiteitswaarden zoveel mogelijkte beschermen zijner in 2014 2015 al

diverse studies uitgevoerd Daar is in 2016 een Critical habitat assessment’ aan toegevoegd waarin is

uitgezocht wat de meest kritische waarden zjjn en hoe daarmee om te gaan In 2018 is daar een

Ecosystems services assessment’ op gevolgd waarin het blijvend laten functioneren van de

ecosystemen wordt onderzocht Vervolgens worden er plannen gemaakt om te kijken hoe nadelige
effecten voorkomen kunnen worden of wanneer dat niet kan hoe ze beperkt kunnen worden Na afloop
wordt dan een ‘Residual impact assessment opgesteld waarin de effectvoorspelling wordt gedaan na

het nemen van de maatregelen Deze procedure is volledig en grondig uitgevoerd door een erkend

bureau dat hier veel ervaring mee heeft Momenteel worden er strategiefin bepaald voor de offset van

natuurwaarden Dit betekent dat gekeken wordt hoe verdwenen natuurwaarden elders gecompenseerd
kunnen worden Hiermee voIgt het project netjes de zogenaamde ‘mitigation hierarchy’ zoals

voorgeschreven in de Internationale standaarden [2 6 29 30 32 34 61 t m 64 70]

Ook natuurlijke huipbronnen worden zoveel mogelijk ontzien en beschermd Hiervoor heeft het project
een ‘Water resource plan en een Soils erosion reinstatement and landscaping management plan

opgesteld Vanzelfsprekend komt dit ookterug in de diverse biodiversiteitsplannen die hierboven al zijn
beschreven Een biodiversiteitswerkgroep werkt voortdurend aan het beschermen van de

natuurwaarden Ook voor dit onderdeel zijn er ngo s die meekijken met het project Dit zijn onder

andere WWF Combo project en Biofund Voor deze samenwerking is een ‘Biodiversity stakeholder

engagement plan’ opgesteld Hierin wordt onder andere twee keer per jaar monitoring geregeld [6 29

30 34 44 63]

Effecten van de baggerwerkzaamheden betreffen met name die op de biodiversiteit en het water Deze

activiteit veroorzaakt onder andere verhoogde troebelheid van het water afzetting van sediment en

modificaties van de zeebodem Dit heeft effect op het aanwezige zeeleven waaronder zeegras koraal

en de daarvan afhankelijke mariene gemeenschappen Met het nemen van mitigerende maatregelen
zoals het baggeren met zo min mogelijk overflow teruglopen van water uit het schip terug in zee en

het vermijden van gevoelige gebieden zal de vertroebeling en sedimentatie beperken De baggerspecie
zal worden gestort in een depot in Afungi Canyon in de baai van Palma Dit zal de bodem bedekken De

waarden zullen zich hier naar verwachting binnen 1 tot 3Jaar na hetstoppen met baggeren herstellen

[6 29 30 69]

Belangrijkste nadelige gevolgen van de aanleg van de exportpier heeft ook met name offshore effecten

op de mariene fauna Dit betreft het slaan van de palen waar de pier op komt Dit moet op een gunstige

tjjd gebeuren waarbij beperkende maatregelen worden genomen om nadelige effecten op met name

mariene zoogdieren te voorkomen Hiervoor worden observatiemedewerkers ingezet en

geluidsbeperkende maatregelen genomen Deze zijn doorgerekend volgens VS en UK standaarden
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hiervoor Verder is dit een tijdelijke activiteit tijdens de constructieperiode van de pier [6 29 30 34 37

69]

PS 8 Cultureel erfgoed
In de ESIA is een inventarisatie gemaakt van het aanwezige cultureel erfgoed Waar mogelljk zal dIt

ontzien worden Het project heeft procedures opgesteld en vastgelegd in het ‘Cultural heritage

management plan’ Daarin is aangegeven hoe ze omgaan met cultureel erfgoed Ook is er een procedure

opgesteld voor situatles waarby tijdens de werkzaamheden onvoorziene waarden worden aangetroffen

Belangrijke aandacht is er voor het verplaatsen van graven Dit is inmiddels in overleg met de lokale

bevolking gedaan In een eerste fase was een probleem dat de graven even groot gemaakt werden maar

dat kon niet volgens de gebruiken daar een graf van voorouders groter dientte zijn Dit is inmiddels

aangepast [3 6 29 30 34 65]

Gebruikte Informatie het totale aantal documenten in de dataroom is meer dan 650 voor E S De lijst
van gebruikte informatie is hier een deel uit In werkelijkheid zijn er meer documenten gebruikt Ook

worden er nog steeds documenten gemaakt Deze zullen meegenomen worden in de monitoringfase
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27 Brieven UPC aan ADSB Juni 2019 en maart 2020

28 E mails en gesprekken met ambassade Mozambique nov 2018 9 maart 2020 25 maart 2020

februari 201429 EIA Mozambique ENG [
30 ESHIA Executive summary iQ 2 g mei 2019

31 EIA Resettlement village]
32 EIA expansion resettlement village |

33 Approval of the EIA lo z g lejuni 2014

29 oktober 201510 2 g

Ijanuari 202010 2 g
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34 Final E S due diligencereport|iQ 2 g[ September 2019

35 Community grievance mechanism | io i c | mei 2015

36 Brochure Amina s big move ^ io ix ongedateerd 2019

37 Final Environmental and Social Due Diligence Report Memo Final Project Response to EFIS

Guidelines Technical Issues Feedback’ 20 March 2020

38 E S Tracker ESAPji° ^ g1diverse versies en onder voortdurende updates onderhevig
39 ESMPj 10 1 C 115 maart 2018 wordt regelmatig geupdatet
40 Diverse performance reports over milieuprestatiesen herhuisvesting[ diverse date

41 Diverse insprectierapporten over bijvoorbeeld workers’ campsAnadarko Total diverse data

10 1 C

42 Carbon Emission Benchmarking
43 Waste management plan 29 oktober 2015

44 Soil Erosion Reinstatement and Landscaping Management Plan RevB | io i c ^11 Nov 2015

45 Flealth Impact Assessment COWI en Shape consulting 15 maart 2018

46 Community Flealth Management Plan | io i c November 2015

47 Project induced In migration management plan | iO i c [December 2015

48 https en wikipedia orq wiki lslarnist insurgency in Mozambique geraadpleegd op 25 maart

2020

maart 202010 2 g

49 https www nytimes eom 2020 03 23 world africa mozambiqu6 insurqent attack html

geraadpleegd op 25 maart 2020

50 https www ayazeera eom news 2020 03 dying residents lament attacks northern

mozambiqu6 2Q0324115552256 html geraadpleegd op 25 maart 2020

51 Diverse safety updates van het project] io i c ^diverse data
52 Community based security management plan l io i c |23 maart 2020

53 Resettlement plan Jan 2017

54 Resettlement implementation process brochure

55 Agricultural livelihood restoration planj maart 2019

56 Fisheries livelihood restoration plan ] g maart 2019

57 Divers livelihood restoration plan ] iO ix | 27 maart 2019

58 Brief MASC foundation aan project n a v bezoek resettlement village 16 September 2019

59 http www fao org fishery facp MQZ en geraapleegd op 25 maart 2020

60 Community development fund working plan | io i c [ Augustus 2019

61 Critical Flabitat Assessment The Biodiversity Consultancy februari 2019

62 Ecology Monitoring plan maart 2019

63 Biodiversity Stakeholder Engagement plan The Biodiversity Consultancy September 2019

64 Biodiversity Action Plan The Biodiversity Consultancy oktober 2019

65 Cultural heritage plan] io i c ^ktober 2015

66 Reprisk checks Van Oord

67 Air emissions and greenhouse gas management plan ] io i c | d d 27 maart 2019

68 Resource Efficiency and Green Flouse Gas Reduction Strategies lESC 10 februari 2016

69 Environmental Management Plan EMP for the Liquefied Natural Gas Project in Cabo Delgado
Marine Terminal

io i c ongedateerd

d d 19 maart 2020IO I C

]December 2017Integrated Environmental Baseline Report ERM10 2 g

voor ExxonMobile 28 oktober 2018

70 Website

71 Concept Project Environmental Plan | io i c |l3april 2020

72 Concept Project Flealth and Safety Plan| io i c |13 april 2020

73 Concept Project Quality Plaij
74 Concept Social and Community Sustainability Plan ^ io i c ^13 april 2020

75 Code of Ethics and Business Conduct] ^lo ix |31juli 2017

76 Whistle blowing and Compliance Procedure | io i c ] ongedateerd
77 Third Party Procedure Mota Engil 2019

78 Presentatiej io i c ^ongedateerd
79 Eerdere beoordeling [

80 Final E S progress report [iaT^ april 2020

geraadpleegd op 28 april 2020IO I C

IO I C 13 april 2020

laugustus 2019IO I C
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Sociedade Civil

RV Quitunda Site Visit Report

Locality
Date

AMAl Resettlement Village Afungi Palma District Cabo Delgado

Saturday 1st September 2019

Participants
MASC Foundation 10 2 e 10 2 e

10 2 e

Anadarko AMAl 10 2 e

Objective To witness the progress and functioning of the Resettlement Village

Introduction

MASC had the opportunity to visit the Resettlement Village now known at Quitunda as

part of its work pertaining to options for the formalisation of the Afungi Community

Development Fund ACDF

Scope of Visit

The objective of the visit was primarily observation as part of the generai orientation to

the Project and to resettlement in particular The visit included a tour of the Resettlement

Village where the first 76 families are housed During the process we had the opportunity

to make a trip around the Village and included a visit to the Health Clinic and local

government office The visit was ied by an AMAl staff member part of the resettlement

team that had a good history of the work carried out

4What We Witnessed

The first striking feature of the Resettlement Village was its quaiity both in terms of the

size design and infrastructures in what can be considered a model village for other

companies to follow This is in great contrast to similar projects carried out by companies
in Tete province in the coal industry that did not reach this level or quality of investment

The viliage is spacious and weil organised and simple enough for people to move around

we can consider it to be superior in terms of quality of infrastructure in comparison to

many districts throughout the country

The visit began with a courtesy visit to the iocal government office we were well received

with a high regard for Anadarko and their visiting team The government office was

adequately equipped

]o[Avenida do Zimbabwe N 1374 C P 4296 Maputo Mogambique 10[ 10 2 e _|®| 10 2 e |e| 10 2 e

QtiQjBmasc org mz | Qwww masc org mz

10 2 e
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The visit continued to the clinic this establishnnent offers a quality of service well above

the norm for a district of this size modern equipment with the capacity to offer service

equal to a provincial capital hospital The official that took us around the clinic explained

thatthefirst birth had already been registered atthe clinic andthattheclinic has a regular
intake of patients It was interesting to hear that community members from Maganja

and other proximate villages are already beginning to come and use the clinic given the

high quality of service that it offers

Houses

The decision to not separate the houses by concrete wall but wire fencing was a good
initiative it is already difficult for a person used to living in the rural area to be able to

adapt to the urban setting the wire fencing permits the resident to easily communicate

with their neighbour

We also witnessed the small garden alongside each house being cultivated there was

apparently some residents that were initially apprehensive to touch the same thinking it

already had an owner but this has since been explained and many are now working their

small plot to grow vegetables etc

As well as these small plantations there are also the first signs of families breeding small

animals such as chickens ducks and constructing respective pens to keep them in this is

a sign that people are moving on with their lives

The office installations for both the Electric and Water companies are already in place
and due to open shortly Other installations such as the school cultural centre market

and mosques etc are already in place and operational and also of a high quality Although
a largely Muslim community the Project has constructed a church for the Christian

population demonstrating that AMAl are taking into consideration the needs of the

residents

Although the football pitch is still in the phase of construction the children s recreation

area is already in place and operational and was full at the time of our visit another sign

that the new generation feels at home in their new settings

Observations

It would be premature to draw conclusions or recommendations on such a short visit

however we will just leave four points for consideration based on our experience

i
1 The Resettlement Village is a model for other companies to follow immaculate and

functioning given the support from Anadarko and XOM in terms of the cost of

construction repair and payment of basic services However we know that this cannot

Avenida do Zimbabwe 1374 C P 4296 Maputo Mogambique 10 10 2 e |Q j 10 2 e ||@[ M10 2 e 10 2 e

Qtnr23Bmasc org mz | Qwww masc org mz
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go on forever and the question on the table is whether the residents and local

government will have the resources to maintain the village and respective infrastructures

and houses running and well maintained It could be an idea to begin thinking of an entity

such as the ACDF Foundation that could take care of the village at least in terms of

coordinating activities mobilising support for maintenance etc

2 The small animal breeding taking place already in the village is a positive sign but AMAl

could consider offering adequate spaces for keeping the same otherwise the village could

become a disorder with each household building their own animal pens This could be

linked to the distance access to their new agricultural areas

3 The intake of patients from neighbouring villages is also positive and down to the

quality of service being offered This could lead to delays in services for the RV residents

who may subsequently feel aggrieved as they see the clinic and other village
infrastructure as their right and part of their compensation for having given up their land

Maybe a system to give them priority could be considered in the future

4 A combination of the effects of shifting from one context to another and influx of

people from other villages wishing to benefit from similar level of life could lead to

agitation in the village and some residents especially the older residents decidingto sell

up and return to the rural areas Flow the village will respond to such cases can also be

considered for the future

Conclusion

In conclusion the visit was a success and the MASC Foundation Director and team left

with an extremely positive impression of the village and quality of instructure and

thinking that went into it We are sure that this will serve as a model for future similar

initiatives be it Anadarko XOM or other companies in the extractive industries

Avenida do Zimbabwe N 1374 C P 4296 Maputo Mogambique 10| 10 2 e | Q 10 2 e | ©| 10 2 e jg

QtiL4jgmasc org mz | ©www masc org mz

10 2 e
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iBFB EKDH 10 2 6 |@minfin nl1 [
feminfin nl] | i0 2e |@minlin nl[fi0 2e |@minfin nl]

BFB EKDH 10 2 e |@minfin nl1 r
Ti BFB EKIvI io 2 e I@minfin nl1

10 2 6

To 10 2 e10 2 6 10 2 e

BFB EKIt 10 2 6 10 2 6

] 10 2 6 |@minfin nl1 [
BFB EKDIl I0 2 e |@minlin nl1 l

BFB EKI M0 2 e |@minfin nl]
I 10 2 6 1 ^ 2 6

kBFB EKI [| @minlin nl1

IfBFB EKlF I0 2 e |@minfin nl1

l@minbuza nl]

10 2 610 2 6

10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 6 @minbuza nl] io 2 e10 2 6

@minbuza nl]

I10 2 6 10 2 6Cc 10 2 6 10 2 6 @atra dius com] 10 2 6

10 2 6 I 10 2 6

From

Sent

Importance

Subject Mozambique LNG Area 1 update
MAIL_RECEIVED Thur 2 6 2020 10 39 51 AM

20 02 06 Update Mozambique LNG transactie vd docx

j@atradius com] j@atradius com]10 2 6 10 2 6

10 2 6

Thur 2 6 2020 10 39 49 AM

Normal

Beste alien Afgelopen januari kregen wij van het Ministerie van Financien de vraag of de Mozambique LNG Area 1 Total transactie in

2020 tot uitreik polls zal leiden Wij verwachten inderdaad dat wij dit jaar de transactie in het VC zullen presenteren De huidiae

planning wens van het project mbt de DT afgifte is eind april 2020 en polisafgifte vervolgens in de loop van het jaar

Het leek ons daarom goed jullie een update te geven van de laatste ontwikkelingen en de verwachte volgende stappen bij deze transactie

Zie daartoe bijgaand memo

Met vriendelijke groet

10 2 6

10 2 6

Atradius Dutch State Business N V

David Ricardostraat 1 1066 JS Amsterdam i P O Box 3982 1006 JD Amsterdam i Netherlands

Phone
^

E mail 10 2 6 l@atradius com I Website http www a1radiusdutchstatebusiness nl

10 2 6

^Atradius
1 Dutch State Business

Atradius Dutch State Business N V is de uitvoerder van de faciliteiten voor exportkredietverzekering en investeringsgaranties voor rekening en op naam van de Staat der

Nedetlanden

Atradius Dutch State Business N V is the Export Credit Agency of the Netherlands

From 10 2 6

Sent donderdag 10 oktober 2019 14 07

BFB EKI j |@minfin iil

10 2 6

J@atradius com10 2 6 10 2 6 10 2 6To 10 2 6

@atradius com
BFB EKI 10^ s Smirifm nl

@minfin nl

I 10 2 6

_

BFB EKl j | Sminfm nl

] BFB EKI i0 2 e @minfin r]

Cc 10 2 6 10 2 610 2 6

BFB7Ekl 10 2 610 2 6 10 2 6

Subject RE US Exim

KlopHo 2 ^Dit is ons bekend en is uiteraard onderwerp van onze due diligence voor deze deal Moz LNG Los daarvan kijkt ADSB naar

potentiele impact hiervan op andere deals Gr 10 2 6

jBFB EKI j |@minfm nlFrom 10 2 6

Sent donderdag 10 oktober 2019 14 04

@atradius com @atradius com 10 2 6To 10 2 6 10 2 6 10 2 610 2 6

Satradius com10 2 610 2 6

BFB EKI ^ 10 2 e @minfin nl

@minfm nl l

BFB EKI ] l@minfm nl

BFB EKI iQ 2 6 |@minfin nl

10 2 6Cc 10 2 6 10 2 6

BFB EKI 10 2 610 2 6 10 2 6

Subject RE US Exim

885785 00020



Hmm het opvallende is dat wij gisteren bericht kregen van jouw collegapio 2 e ^ 10 1 C

10 1 C

10 2 e fSatradius comVan 10 2 6

Verzonden donderdag 10 oktober 2019 09 46

Aan 1bFB EKI ^ l@miiifm nl 10 2 el@atradius cQm10 2 6 10 2 6

ffiatradius com10 2 610 2 6

BFB EKI j 10 2 6 l@minfm nl

@minfin nl

BFB EKI ^ 1P 2 S l@minfin nlCC 10 2 6 10 2 610 2 6

BFB EKI

Onderwerp RE US Exim

10 2 610 2 6

Ho^10 2 6

10 1 C

Gr 10 2 6

BFB EKI j 10 2 6 |@minfm iilFrom 10 2 6

Sent donderdag 10 oktober 2019 09 32

10 2 6To @atradius com 10 2 6 10 2 6 @atradius com10 2 6 10 2 6

I 10 2 6 Satradius com10 2 6

BFB EKI 10 2 e @minfin nl BFB EKI j 10 2 6 |@minfin nl 10 2 6Cc 10 2 6 10 2 6

J BFB EKI @minfin nl10 2 6 10 2 6

Subject RE US Exim

Dank voor uitqebreide toelichtinq Een kleine vraaq je schriift dat 10 1 C

10 1 C

Vriendelijke greet

0^

|@atradiiis comVan

Verzonden woensdag 9 oktober 2019 16 41

Aan

10 2 610 2 6

10 2 6 BFB EKI |@minfin nl q
10 2 6 |@atradius com10 2 6 10 2 6

Satradius com10 2 610 2 6

BFB EKI | |@minfm nl

®minfm nl

BFB EKI j s |@minfin nlCC 10 2 610 2 6 10 2 6

pFB EKI

Onderwerp RE US Exim

10 2 610 2 6

Ho l0 2 ^Dank 10 1 C

10 1 C
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[ 10 1 C

I 10 1 C Zie persberichten https www exim aov news exiin approves 5 billion finance exDorts mozafnbique lna proiect en

https www exinn aov news exim board votes notifv conaress proposed 5 billion financina support expoirts mozambique lna

10 1 C

10 1 C

Laat mij maar weten als er iets niet duidelijk is cq we eea nader voor je kunnen toelichten Dank

Met vriendelijke groet

10 2 0

10 2 e

Atradius Dutch State Business N V

David Ricardostraat 1 1066 JS Amsterdam i P O Box 8982 1006 JD Amsterdam i Netierlands

Phoneif
E mail ] 10 2 6 l@atradius com I Website http www a1radiusdutchstatebusiness nl

10 2 0

^Atradius
1 Dutch State Business

Atradius Dutch State Business N V is de uitvoerder van de faciliteiten voor exportkredietverzekering en investeringsgaranties voor rekening en op naam van de Staat der

Nederlanden

Atradius Dutch State Business N V is the Export Credit Agency of the Netherlands

BFB EKI e |@minfin plFrom 10 2 0

Sent woensdag 9 oktober 2019 16 25

10 2 6 @atradius com

@atradiiis com

@atradius comTo 10 2 010 2 610 2 0 10 2 6

10 2 010 2 0

BFB EKIl ^ IQ 2 s @miiifin nl

@minfin nl

10 2 6 BFB EKI 1 10 2 e [@TTimfiTi rl iCc 10 2 610 2 0

] BFB EKI

Subject FW US Exim

10 2 610 2 6

Heren

Betekent de US EXIM support voor area 1 nu ook dat die van ons er snel aankomt Of staan de zaken los van elkaar

Vr groet

bfb eki @minfm nlVan

Verzonden woensdag 9 oktober 2019 16 23

Aan Medewerkers EKI

10 2 010 2 6

@minfm nl10 2 0

Onderwerp US Exim

US Exim Politics vs profit
The Export Import Bank of the United States US Exim is back to big ticket business After returning to a lull board quorum in May US Exim wasted no

time in sounding out large scale project finance deals around the world The US EGA went from eyeing up a 10 million loan its transactional limit from

July 2015 to May 2019 to Carbon Holdings’ 10 9 billion ECA DFI backed Tahrir Petrochemicals Corp in Egypt in March this year to announcing a 5

billion loan to the 20 billion Area 1 Mozambique LNG project last month However Congress still has the power to shackle the US EGA back to doinq

885785 00020



deals in increments of millions rather than billions

https www txfnews eom News Ar1 icle 6850 tnnp7utm source Newsletter utm medium Email utm campaian Weekly

10 2 e

Beleidsmedewerker Exportkredietverzekeringen en Investeringsgaranties

Ministerie van Financien

Buitenlandse Financiele Betrekklngen

Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag

Postbus 20201 2500 EE Den Haag

11 10 2 e I
M 10 2 e

I 10 2 e l@minfin nl

Ditbenchtkan informatie bevatten die nietvooru is bestemd Indien u nietde geadresseerde bent ofditbericht abusievelijk aan u is toegezonden word u verzochtdat aan de afzenderte melden

en het beridit te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt metrisico sverbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are reguested to inform the sender and d^ete the

message The State accepts no liability for damage of any kind resuming from the risks inherent in the electronic transmission of messages

The operating companies affiliated with Atradius N V Atradius Group conduct insurance debt collection and information services business through their registered branch

offices in many countries For information about the main registration details of Atradius Group offices in your country please visit https yygroup alradius com contact us

Important Notice

This e mail including any and all attachments is intended for the addressee or its representative only It is confidential and maybe under legal privilege Any form of publication reproduction
copying a disclosure of the content ofthis e mail is not permitted unless expressly otherwise indicated in the e mail by the Atradius contact person If you are not the intended redpient ofthis e mail

and Its contents please notify the sender immediately by reply e mail and delete this e mail and all its attachments subsequently Although this e mail and any attachments are believed to be free of

any virus or other defect that might affect any computer system Into which It Is receved and or opened it Is the responsibility of the recipient to ensure that it is virus free and no responsbillty is

accepted by Atradius Group companies eitherjointly or severally for any loss or damage arising in any wayl from its use E mail received by Atradius Group can be stored for business purposes

The operating companies affiliated with Atradius N V Atradius Group conduct insurance debt collection and information services business through their registered branch

offices in many countries For information about the main registration details of Atradius Group offices in your country please visit httpsi ygroup atradius com contaet us

Important Notice

This e mail including any and all attachments is intended for the addressee or its representative only It is confidential and may be under legal privilege Any form of publication reproduction
copying a disclosure of the content ofthis e mail is not permitted unless expressly otherwise indicated in the e mail by the Atradius contact person If you are not the intended reapient ofthis e mail

and its contents please notify the sender immediately by reply e mail and delete this e mail and all its attachments subsequently Although this e mail and any attachments are believed to be free of

any virus or other defect that might affect any computer system into which it is receved and or opened It is the responsibility of the recipient to ensure that It is virus free and no responsbillty is

accepted by Atradius Group companies eitherjointly or severally for any loss or damage arising in any wayl from its use E mail received by Atradius Group can be stored for business purposes
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Gas and LNG are fundamental to the Energy Transition

24



There are a wide range of Energy Transition scenarios with different

global warming outcomes

The 2 degree scenario is widely seen as the global community s accepted limitation of

temperature growth to avoid significant and potentially catastrophic changes to the planet

Global carbon emissions under different

warming scenarios

• While companies often have their own energy

transition scenarios with different outcomes

there has been some coalescence around the

use of the lEA Sustainable Development
Scenario SDS as a consistent benchmark

against which company and country

performance can be measured

• This 2 degree scenario is highly ambitious and

requires a reduction of carbon emissions by
over 70 in the next 30 years using a

combination of

» Decreasing burn of fossil fuels

» Increasing energy efficiency

» Removal of CO2 from the system eg Carbon sinks

Carbon Capture and Storage CCS etc

40000

~3 “C warming

trajectory
WM Base Case35000

30000

2 5 °C wanning

trajectory
WM AET Case

Sy 25000
o
o
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^20000

15000
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■
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0
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88888oooooSSSSSg
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CS o o sssssss

NCM NCM NCM N NCM N rMCMCMCMCMCMCMC\JCMC\JCMCMCM N N N

Source lEA Wood Mackenzie

Sustainable Development Scenario AET Accelerated Energy Transition Wood Mackenzie
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Under the lEA’s Sustainable Development Scenario global energy
demand will decline by 7 to 2040

And the balance of fuels in the energy mix will change dramatically

Total Primary Energy Demand by Fuel SDS
• The lEA SDS 2 degree scenario will require

some very significant developments for the

rebalancing of the energy market including

» The rapid growth of renewables from 14 of TPED

in 2019 to 33 by 2040

» Significant cost reductions in renewables and

massive deployment of CCS {51 CCS facilities now

over 2000 needed by 2040

» The decline in both coal and oil demand from now

» The slow decline of gas demand post 2030

• It is important to note that by 2040 in the SDS

just under 50 of the world’s energy demand

will still be met by oil and gas

• Without oil and gas the demand for energy

cannot be met for the foreseeable future

» Oil and in particular gas are fundamental to

enabling the energy transition without massive

disruption
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^ ^
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Source lEA SDS 2019

Fuel Mix Fossil Fuels vs Zero Carbon SDS
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The change in the Global Fuel Mix to 2040 will be significant with

declining coal and oil and rapid growth in zero carbon sources

While gas demand declines very marginally the global pattern of change is characterised

by significant growth in India and China and decline in Europe and North America

Total Energy Demand Change by Fuel SDS Total Gas Demand Change by Region SDS

Key markets

for MZLNG12 8 0
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Although overall gas demand remains relatively flat to 2040 LNG’s
share of demand will increase significantly
Additional investment in liquefaction capacity will be required beyond Mozambique LNG

to meet demand

Gas demand lEA SDS LNG demand lEASDS

4 500 1 200

Operational liquefaction capacity

capacity in construction peaks
at ~650 bcm in 2027 and declines

to ~500bcm by 2040

CAGR 2019^2040
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Considering the indicative Emissions Impact of MZLNG

24



woodmac com

We expect MZLNG volumes to be used in multiple countries and for

multiple purposes and this will also change through time

10 1 C

Offtaker ACQ

mtpa

Expected Use s for the LNG CommentKey Market s

Tohoku Electric 0 28 Japan Power generation Uncertainty about role of coal nuclear in power

generation in Japan

Uncertainty about role of coal nuclear in power

generation in Japan Taiwan

Uncertainty about role of coal nuclear in power

generation in Japan

Declining indigenous supply in Europe
Both players actively trade LNG to third parties

Chinese Government pushing greater use of gas

JERA 1 6 Japan NW Europe
Taiwan

Japan
UK NW Europe

Power generation trading
General gas supply

General gas supply power

generation trading
General gas supply trading

CPC

Tokyo Gas

Centrica

2 6

CNOOC China

Global

General gas supply1 45

10 1 C

i
Indonesia Pakistan

Bangladesh

India

10 1 CPertamina General gas supply power

generation

Power generation refineries

general gas supply

Power generation general gas

supply

General gas supply power

generation bunkering transport
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EDF 1 2 France NW Europe 10 1 C
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sBold denotes a core or key market general gas supply encompasses gas supplied to power plants industry residential commercial and or transport
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This makes it impossible for us to say with any degree of certainty
where the volumes will be used for what purpose and when

As a result we are unable to model the emissions impact with any degree of certainty

• Several of the offtakers will use the volumes to support their general gas supply businesses with

the regasified LNG being used for multiple purposes including in power generation in industry in

residential and commercial premises and as a transportation fuel

» The amount being used for each purpose will change through time and the molecules can’t be tracked and so

we can’t say what the emissions impact will be In addition we can’t know whether the MZLNG molecules are

replacing other gas molecules or displacing other fuels

• Some of the MZLNG volumes may be used to replace declining indigenous gas supplies

particularly in NW Europe but also in India Pakistan and Bangladesh which would likely lead to

overall higher emissions rather than lower emissions

• Even for those offtakers where gas is used only for power generation it isn’t clear to what extent

the MZLNG volumes will be meeting incremental demand for gas fired power generation or

replacing other gas volumes or replacing nuclear and or coal fired generation

» The emissions impact of each is quite different

10 1 C
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That said there appears to be particular scope for MZLNG volumes

to displace coal in power generation in China India and Indonesia

We therefore focus on this in order to give EGAs some indicative guidance as to how MZLNG could

potentially reduce emissions

MZLNG Key Markets Power Output by Fuel 2019

■ Renewables ■ OSF ■ Oil ■ Nuclear ■ Coal ■ Gas

1^ B
_ frs

r

IPower Output Total Installed

by Fue I {TWh Ca pac ity GW
f

Country
i

323 103UK
I

562 132France

4
India 1 749

7 243

421

1 974China

275 52
r

Indonesia

Japan

Taiwan

919 250

273 54

r

• For any given technology the l^el of emissions associated with coal and oil fired generation is not expected to vary significantly
between China India and Indonesia Therefore on the subsequent slides we use China as a common reference point for our

analysis of the level of emissions associated with use of MZLNG as a fuel for power generation as compared to oil and coal

10snurce Wood Mackenzie Energy Markets Tool
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