
10 1 C

Grafiek Break even olieprijs nominate prjjzen

10 1 C

10 1 C

4 2 4 2 Prijsvolatiiiteit

10 1 c

10 1 C
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10 1 C

Test 5 Prijsschok Een van de opties om prijsvolatiliteit te testen is door een prijsschok aan te

nemen binnen het door WM geprojecteerde prijspad We hebben dit als voIgt gedaan
Allereerst zijn we nagegaan wat de grootste negatieve afwijking van de gemiddelde olieprijs
tussen 1987 en eind 2019 is geweest Deze grootste afwijking vond plaats in de periode 2015

2018 Dit is te zien in het rondje rechts in de onderstaande grafiek

Grafiek olieprijs afwijkingen van het gemiddelde

Selected price shock
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10 1 C

Test 6 probabilistic analysis In de voorgaande analyse hebben we maar naar een mogelijk

prijspad gekeken Vele varianten hierop zijn mogelijk Een meer geavanceerde statistische

methode om de effecten van volatiliteitte meten is de zogenoemde probabilistic analysis

HierbiJ worden binnen van tevoren bepaalde kaders een veelheid in dit geval 5 000 aan

simulaties van mogelijke prijspaden gegenereerd Vervolgens wordt een kansverdeling van de

prijsniveaus gemaakt
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Als voorbeeld laten we hieronder de kansverdelinq zien van de simulaties van de Brent

olieprijsindex 10 1 C

10 1 C

10 1 C

10 1 C

4 2 4 3 Conclusie marktrisico

10 1 c
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10 1 C

4 2 5 Macro economische risico s

10 1 c

4 2 6 Combinatie van risico s

Het is niet ondenkbaar dat zich meerdere stress scenario s tegelijkertijd zullen voordoen We

hebben daarom twee combinatie stresstesten doorgerekend Hierbjj hebben we tegelijkertijd
meerdere tegenvallers ten opzichte van het basisscenario getest

10 1 C
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10 1 C

4 3 Conclusie

10 1 C

Per saldo concluderen w|j dat het project voldoende robuust is
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S VERZEKERINGSTECHNISCHE ASPECTEN

5 1 Ratings signalerings limietenen risico vaststelling

Landenkiasse

Bankscore

Externe rating [land]

7

niet van toepassing
Fitch CCC

Moody s Caa2

S P CCC

label Normen en limieten in EUR mi joen

Norm

sign Lim let

Benut Resterend Benodigd

300 300 n v tLandenrisico

225 225 n v tSignaleringsplafond

n v t n v t n v t n v tDebiteurenrisico

Regresrisico Van Oord

10 1 C

Regresrisico
10 1 C

Regresrisico

De OESO landkiasse van Mozambique is landenkiasse 7 Voor Mozambique geldt een landen

en signaleringsplafond van respectievelijk EUR 300 miljoen en EUR 225 miljoen dekking bij

wjjze van uitzondering” Op het land is momenteel geen oblige in gebruik De MS van deze

transactie bedraagt USD 1 265 267 366 EUR 1 154 862 514 en overschrijdt de

landenlimiet Voor PF zaken die zich kunnen ontrekken aan het conversie en transferrisico

cq projecten waarbij het betalingsrisico is geexternaliseerd zoals in dit project geldt de

beperkende werking van de landenlimieten echter niet Wei geldt er een maximum MS voor PF

transacties van EUR 1 500 miljoen Daar blijft de MS voor deze lening binnen

Het risico is voor rekening van de Staat omdat de totale risicoduur langer is dan 3Jaar de

krediettermijn langer is dan 2Jaar en omdat de MS groter is dan EUR 100 miljoen op een land

in risicodrachtcategorie C De EU mededeling kort is niet van toepassing op Mozambique

5 2 Classificatiegroen
Het Mozambique LNG project komt niet in aanmerking voor een groen label en valt in de

categorie overig”

5 3 Reg res

10 1 C
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10 1 C

5 4 Premie en Gedekt percentage

5 4 1 Financieringspolis
B|j de vaststelling van de premie hebben we zeals te doen gebruikelijk in PF zaken met

geexternaliseerde kasstromen het “follow the risk principe toegepast 10 1 C

10 1 C

10 1 C

10 1 C
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10 1 C

5 4 2 Exporteurspolis

10 1 c

Het gedekt percentage in de exporteurspolis is zoals te doen gebruikeljjk 95 voor

commerciele risico s en 98 voor politieke risico s

5 5 Supportomvang en nationaal Bestanddeel

10 1 C
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10 1 C

5 6 Inter nationale wet en regelgeving

De verzekering van de lening in verband met het project betreft een

projectfinancieringstransactie met een terugbetalingsperiode langer dan 5Jaar Daarom zal

indien het VC instemt met de verzekering van de transactie deze worden genotificeerd in

OESO verband en geconsulteerd in EL verband

5 7 Risicosturing

10 1 C

Ten aanzien van de mogelijkheden van storing uit hoofde van de financieringspolis is

vermeldenswaardig dat de EGAs en banken afspraken gemaakt over het onderlinge

besluitvormingsproces zogenoemd intercreditor afspraken in bijvoorbeeld het geval van een

dreigend event of default Daarbij moet beseft worden dat wij gelet op de relatief beperkte

omvang van onze lening een beperkte stem in het geheel hebben

5 8 Relatie met en tussen Verzekerde en Medeverzekerden

10 1 C

Bijiagen
1 Beoordeling van milieu en sociale aspecten
2 Beoordeling sponsors

3 Beoordeling LNG Buyers
4 Project rating
5 Samenvatting financials bouwbedrijven EPC Contractors

6 Overzicht beoordelde partijen in het kader van de CDD en ABDD

7 Concept Dekkingstoezegging financier

8 Concept Dekkingstoezegging exporteur inclusief aanvullende dekking Van Oord

10 1 c
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Aanleiding
Een grote projectfinancieringstransactie vanuit de ekv voor een LNG project in

Mozambique Projectfinancieringstransacties zijn complex en hebben vaak een

tange looptijd De lange looptijd in combinatie met de grote schaal van dit

project alsmede de complexe milieu en sociale risico s zorgen voor een

verhoogd risico Bovendien zijn er gevoeligheden vanwege het fossiele karakter

van het project de fragiliteit van Mozambique en de veiligheidssituatie

Van

het hoofd afdeling

Expoitkredietverzekering en

Investeringsgaranties

Kopje aan

Beslispunt
Stemt u in met verzekeren van dit project Wij adviseren positief

Kernpunten
• Het Nederlandse aandeel in dit project is momenteel

bestaat vooral uit aannemerijwerkzaamheden van Van Oord lo i clen
10 1 C

n10 1 c

De verwachting is dat dit bedrag vender zal stijgen als gevolg
van meerwerk en potentiele nieuwe opdrachten voor het Nederlandse

bedrijfsieven

10 1 c

O ]Het project kan

volgens scenarloanalyses voldoen aan zijn schuldenverplichtingen Lage

olieprijzen vormen het grootste risico [

10 1 C

10 1 C

10 1 C 10 1 C

10 1 C

• Het project is inmiddels goedgekeurd doofQvan de 8 betrokken EGAs

en ook de African

Development Bank is financieel betrokken Momenteel zltten naast ons

in de besluitvormingsfase
• In de verscheidene analyses van de schuldhoudbaarheid van Mozambique

wijzen het IMF en de Wereldbank op het enorme belang van een

succesvoHe explottatie van de LNG projecten voor de Mozambikaanse

economie Mozambique heeft van de Wereldbank een wa ver gekregen
voor het aangaan van een lening nodig om het aandeel van fioTSin het

project te kunnen financieren

10 1 C

10 1 C

• Er Is sprake van omvangrijke milieu en sociale risico s Het project zal

een impact hebben op de biodiversiteit het water en de waterbodem en

getuidsoverlast veroorzaken Deze risico s worden waar mogelijk zoveel

mogelijk gemitigeerd of beperkt Waar dit niet mogelijk is zullen de

natuurwaarden elders gecompenseerd worden Hiermee voldoet het
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project aan de geldende internationale standaarden De effecten op milieu

worden gemitigeerd door te werken met de laatste stand der techniek

Verder moeten 650 700 huishoudens geherhuisvest worden Voor de

betrokken huishoudens is een herhuisvestingsdorp gebouwd dat wordt

opgeleverd naar de wensen van en in consultatie met de beoogde
bewoners Verder zal het project in de bouwfase een

werkgelegenheidseffect van 8000 banen hebben

• De veiiigheid in het gebied Is een belangrijk aandachtspunt voor het

project De afgelopen jaren hebben terroristische aanvallen

plaatsgevonden in de provincie van het project De Nederlandse post in

Mozambique maakt zich zorgen om de capaciteit van de Mozambikaanse

veiligheidstroepen om verdere escalade in te dammen Het

veiligheidsadviesbureau van het project en Total volgen de ontwikkelingen
nauwlettend en hebben een uitvoerig veiligheldssysteem

geimplementeerd om het veiligheidsrisico voor het project te beperken
Het belang van Mozambique om van dit project een succes te maken in

combinatie met de ervaring van Total met projecten in onveilige

gebieden geeft ons vertrouwen in de genomen mitigerende stappen
• Het project ontvangt veel aandacht van lokale en internationale ngo s

met name met betrekking tot de vraag of de Mozambikaanse bevolking

meeprofiteert van de gasopbrengsten In verscheidene analyses van de

schuldhoudbaarheid van Mozambique wijzen het IMF en de Wereldbank

op het enorme belang van een succesvolle exploitatie van de LNG

projecten voor de Mozambikaanse economie In het basisscenario zullen

de inkomsten voor Mozambique over de gehele concessle

zijn
• Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog interne di^cussie over de

advisering die op dit moment nog niet is afgerond Met name zorgen over

de veiligheidssituatie en vragen over de lokale ontwikkelirwsreievantie in

Mozambique zijn voor BHOS de lokale ambassade van grote relevantie

O

10 1 C

\10 1 C

Toelichting
_

Deze voorlegging betreft het Golfinho Atum GA LNG project voor de kust van

Mozambique Voor de ontwikkeling van dit project totale omvang

USD Is door Van Oord in samenwerking met[
gewonnen voor de installatie van de hoofdpijpleiding en en de bijbehorende

in samenwerking

10 1 C

]de opdracht10 1 C

subsea systemen Verder zal het 10 1 C

10 1 Cmet

O deelnemen aan het project door de aaniegsteiger en de tijdelijke bouwhaven op

te leveren

10 1 CIn 2006 heeft het

de exploitatierechten10 1 C

10 1 Ctoebedeeld gekregen De verkregen concessierechten van

hun beurt weer onderverdeeld over verscheidene sponsoren In 2019 heeft Total

de exploitatierechten van Anadarko overgenomen‘ en is daarmee leider van het

consortium geworden Deze overname heeft een positieve impact gehad op zowel

de financiele slagkracht van het consortium als de aandacht die het consortium

besteedt aan de milieu en sociale aspecten rondom het project Total is een

financieel zeer sterke partij {veel groter dan| lo i c en heeft uitgebreide

ervaring met projecten in vele Afrikaanse landen

worden op

De totale inltiele lenlno van het project bedraaotP lQ l c luSD en [ 10 1 C

10 1 C

10 1 C

10 1 C Inmiddels is het project dooHB van dd^T|jfielnemende EGAs goedgekeurd
Momenteel zitten naast ons i an de10 1 C

10 1 c
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totale lening zal de Nederlandse staat dekking leveren op 640 miljoen USD In

deze leningsfaciliteit partidpeert een| iO i c ]banken met Standard Chartered

Bank als leidende bank

Financi le analyse
De betrokken partijen in het GA prolect hebben allemaal een olie en

gasachtergrond waarvan 10 1 C

]Hier staat tegenover dat de andere sponsorenia i c

10 1 C

Er zijn aan dit project
bouwrisico s verbonden door de mogelijkheid van veiligheidsincidenten en door

mogeiijke vertraging bij de bouw^ maar die worden in feite gemitigeerd lo i c

10 1 c

10 1 C

Na de bouwfase van het project is het voornaamste risico voor ons het lopende
krediet dat door de EGAs gedekt wordt 10 1 C

O
10 1 C

10 1 C

Voor de financiele risicoafweging van projectfinancieringen pf wordt gekeken
naar de zogeheten Debt Service Coverage Ratio DSCR de verhouding tussen

beschikbare kasstromen en schuldverptichtingen Zolang de DSCR groter dan 1 is

is het project in staat ziin schuldendienst te voldoen 10 1 C

10 1 C

De ontwikkeiing van de oiteprijs is het belangrijkste rinandele risico

LNG phJsrisico

Voor het project zijn iangetermijn afnamecontracten SPAs gesloten met een

10 1 C LNG kopers waardoor er sprake is van afnamezekerheid j^lie koners ziin

kredietwaardige partijen uit ianden met investment grade ratings
10 1 C

10 1 C

Het basisscenario met de genoemde DSCR van |1Q I ^gaat uit van een Brent

olieprijs van 65 USD reele prijzen in 2019 per vat aanzienlijk hoger dan het

huidige niveauO
10 1 CDe break even prijzen voor het project worden geraamd tussen

afhankelijk van de fase waarin het project zich bevindt Verder zijn stresstesten

uitgevoerd om de impact van iagere oiieprijzen op de DSCR door te rekenen Alle

vooraanstaande ramingen van de olieprijs zoals van het ElA 10 1 C

De drijvende factor

hierbij is de vraag naar energie die met name in Azie en Afrika de komende

decennia nog steeds snei stijgt snelier dan het aanbod Toch zien we al enkele

jaren een structureel vrij lage olieprijs wat de iaatste maanden nog wordt

versterkt door enerzijds de vraaguitvai en anderzijds de onenigheid tussen

Saoedi Arabie en Rusland over aanbodbeperkingen Dit betekent dus een

onzekerheid en de enige opiossing die voorhanden is mocht de oiieprijs en

daarmee de opbrengsten voor het project achterbiijven is meer LNG verkopen
Dat kan tot op zekere hooqte want er is waarschiinliik meer gas beschikbaar dan

de verkochte hoeveeiheden

10 1 C

10 1 c

10 1 C

Daarom achten wij het risico acceptabel10 1 c

10 1 C
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Mvo~beoordeling

Op mvo gebied is deze transactie een complexe zaak die vrijwel alle gebieden van

bet mvo beleid voor de ekv raakt zowel op milieu als op soclaal vlak Dit project

kan bovendien rekenen op brede belangstelling van lokaie Internationale en

Nederlandse ngo s

Vanwege de mogelijk nadelige milieu en sociaie gevolgen die ook buiten de

projectgrenzen kunnen optreden en gedeeltelijk onomkeerbaarzullen zijn

alsmede de aanwezigheid van hoge natuurwaarden en de noodzaak van

grootschalige herhulsvesting is dit project geclasslficeerd ais een Categorie A

project hoogste categorie Daarom is de meest uitgebreide due diligence

toegepast Dit due diligence proces heeft drie jaar geduurd ADSB heeft 650

documenten verzameld heeft samengewerkt met binnen en buitenlandse ngo s

en contact gehad met de Nederlandse ambassade in Mozambique Eveneens is

ADSB drie maai op site visit geweest Ook binnen de zogenaamde lendersgroup

is er nauw samengewerkt met de buitenlande exportkredietverzekeraars die

betrokken zijn bij dit project USExim SAGE ECIC UKEF NEXI JBIC en Thai

Exim Tot slot is een externe consultant ingehuurd

O
Belangrijkste milieu en sociaie risico s

De belangrijkste nadelige milieugevolgen zoals effecten op de biodlverslteit het

water en de waterbodem en geluidsoverlast worden zo veel mogelijk beperkt

door het nemen van mitigerende maatregelen De projectdocumentatie waar deze

effecten en mitigerende maatregelen in zijn beschreven is ons inziens op orde

Tevens is het project opgezet conform de laatste stand der techniek Hierdoor

blijft het project binnen de nationale en Internationale kaders die hiervoor zijn

gesteld Er zijn echter gevoelige natuurgebieden in het projectgebied waar

volledige mitigatie van negatieve gevolgen niet mogelijk is Door de locatiekeuze

en de mitigerende maatregelen worden de effecten op de natuurwaarden van

deze gebieden desainiettemin zo beperkt mogelijk gehouden Ten slotte worden

momenteel strategieen opgesteid om de eventueel natuurwaarden elders te

compenseren Hiermee voIgt het project de mitigation hierarchy die voortvioeit

uit de internationale standaarden Deze maatregelen en plannen worden

uitgevoerd door een erkende en ervaren partij Wtj vinden deze mitigerende

maatregelen voldoende en beoordelen daarmee de mllleurisico s conform ons

beleld als acceptabel

O Er moeten voor het project tussen de 650 en 700 huishoudens geherhuisvest
worden Hiervoor wordt een herhuisvestingsdorp gebouwd dat wordt opgeieverd
naar de wensen van de beoogde bewoners Een deel van dit dorp is inmiddels

klaar en reeds bewoond Volgens ADSB is de staat van de herhulsvesting veelal

aanzienlijk beter dan de originele huisvesting van lokaie bevolking Zo is er in het

herhuisvestingsdorp beschikking tot elektriciteit en stromend water faciliteiten

waar in de originele bebouwing vaak geen sprake van was Gezien het volgens
ADSB gedegen herhuisvestingsbeleid en het feit dat dit beleid in samenwerking

met de lokaie bevolking tot stand is gekomen achten wij de risico s die

voortkomen uit het herhuisvestingsbeleid acceptabel

Eveneens zullen lokaie bewoners economisch getroffen worden bijvoorbeeld
mensen die In het projectgebied land bezitten en of zij die leven van de visserij

en getijdeverzamelen Voor deze groepen zijn compensatieplannen gemaakt op

basis van het verbeteren van hun levensstandaard in plaats van het een op een

vervangen van het geleden verlles Er is vee aandacht geweest voor de toegang

tot land en zee van de lokaie bevolking De relevante stakeholders worden en zijn

via publicaties en bijeenkomsten geTnformeerd en geconsulteerd over het project
Omdat het economische compensatiebeleid tot stand is gekomen in

samenwerking met de direct getroffenen en de compensatie gericht is op

verbetering van de levensstandaard achten wij de risico s zoals die voortvioeien

uit economische schade acceptabel
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De bedrijven die de werkzaamheden gaan uitvoeren zijn ons veelal bekende

grote erkende bedrijven met een goede reputatie en gecertlficeerde

managementsystemen

Staring en monitoring
In vergelijking met reguiiere exportkredietverzekeringstransacties waar wij als

verzekeraar verder van het project afstaan en waarvoor volgens de OESO

Common Approaches derhalve slechts een monitoringsplicht bestaat zijn de

mogelijkheden tot storing door een projecthnander omvangrijker Zo zal de

milieu en sociale consultant ook na aanvang van het project blijven monitoren en

rapporteren Ook beschikt het project over een bewezen klachtenmechanisme en

een stakeholder engagement plan Zowel het stakeholder engagement plan als

het klachtenmechanisme zijn in lijn met Internationale standaarden Ook beschikt

ADSB over de mogelijkheid om te overleggen met het project en de projectlocatie
te bezoeken In het geval van misstanden beschikt de lendersgroup over de

mogelijkheid om over te gaan tot sancties of om reparatiemechanismen in te

zetten De lendersgroup heeft hiervoor een environmental and social tracker

opgesteld die zal leiden tot een milieu en sociaal actieplan een levend document

waarin het project tijdens de uitvoering blijvend gevolgd zal worden
O

Positieve impact
Dit project wordt veelal omschreven als een gamechanger voor Mozambique

Mozambique is een van de armste ianden van de wereld en kampt met een zeer

hoge schuldenlast In de verscheidene analyses van de schuldhoudbaarheid van

Mozambique wijzen het IMF en de Wereldbank op het enorme belang van een

succesvolle exploitatie van de LNG projecten voor de Mozambikaanse economie

Mozambique heeft van de Wereldbank een waiver gekregen voor het aangaan van

een leningj^ 10 1 C

De inbreng van technologie kennis infrastructuur en werkgelegenheid zal naar

verwachting positief bijdragen aan de ontwikkeling werkgelegenheid en

levensstandaarden van de gehele regio

Veiligheidssituatie Mozambique
De veillgheid in het gebied is een belangrijk aandachtspunt Al meer dan 2 5 jaar

worden door terroristische groepen omiiggende dorpen en transporten overvallen

Vanaf medio 2018 Is de Islamitische Staat van Irak en de Levant ISIL naar

verluidt ook actief geworden in het noorden van Mozambique Het geweld in de

provincie Cabo Delgado waar het project gevestigd is is het afgelopen half jaar

toegenomen Daarom zijn 350 extra militairen toegewezen aan het projectgebled

waardoor nu 850 militairen in de directe omgeving opereren

O

10 1 C het adviesbureau dat de ECA s ondersteunt op het veiligheidsvraagstuk

omschrijft het geweld als het werk van verscheidene losse groeperingen die

grotendeels los van elkaar opereren Verder legt| io i c ]de link tussen deze

groeperingen en smokkel in de regio

De toename van het geweld in de regio leldt tot zorgen bij de Nederlandse

ambassade in Mozambique die twijfelt aan de capaciteit van de

veiligheidstroepen om verdere escalade in te dammen De ambassade

onderstreept de onzekerheid die het geweld met zich mee brengt Verder is het

gebrek aan informatle een extra reden voor de ambassade om zorgen te hebben

over de veillgheid

Om een beter beeld te krijgen van de veiligheidssituatie omtrent het

projectgebled heeft een gesprek plaatsgevonden tussen FIN BuZa ADSB Total

lo i cl de Nederlandse post in Maputo en de

benadrukt dat er in het project een goed werkend systeem is geimplementeerd
om de veiligheidsrisico s te mitigeren

in Maputo ]i0 2 g10 2 g
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10 2 g

Om de impact van het geweld in Cabo Delgado op het project vender te

verkleinen wordt de start en landingsbaan van het project gebruikt om personeel
in te vliegen Voor de bouwfase van het project vindt de aanvoer van goederen

plaats via scheepsvaart waardoor de binnenfandse toegangswegen grotendeels
vermeden wordt

Projectlelder Total heeft ervaring bij het uitvoeren van complexe LNG projecten in

gebieden waar de veiligheid te wensen laat Total geeft aan actief te zijn in

gebieden waar de veiligheidssituatie nog slechter Is Dit heeft geleid tot een

geprofessionaliseerd managementsysteem op het vlak van veiligheid |iQ i c|zal
gedurende de bouwfase van het project aan ADSB de ontwikkelingen van de

veiligheidssituatie rapporteren Ook houdt de

ontwikkelingen nauwlettend in de gaten

O
de10 2 a

Wij hebben geen redenen om te twijfelen aan de capaciteit van het project en de

Mozambikaanse veiligheldstroepen om de veiligheid van het project te

waarborgen Wij achten het risico omtrent de veiligheidssituatie van het project

acceptabel

O
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PF projectfinanciering Mozambique Van Oord en 10 1 c

v o f dtznr s 1069685 en 1071375

Datum

Betreft

Kenmerk Atradius

6569429 Mozambique 1

Van uw maatschappij ontving ik op 13 mei bet voorstel tot verzekering van de

betalingsrisico s die door Van Oord en C
Chartered Bank Ltd worden geiopen op

en Standard10 1 C

10 1 C

te Mozambique in verband met het in

verzekering nemen van de betalingsrisico s die voortvioeien uit de

projectfinanciering van het Mozambique LNG project en het daarmee

samenhangede exportcontract van Van Oord

10 1 C

Het leningbedrag voor dit project is 640 000 000 Verder is er een

exporteurspolis voor het contract Van Oord ter waarde

van deze transactie bedraagt 1 476 857 296

De MS10 1 C

In overeenstemming met de minister voor Buiteniandse Handei en

Ontwikkeiingssamenwerking ga ik hierbij akkoord met het vooriiggende

acceptatievoorstei en de bijbehorende verzekeringsdocumentatie

De staatssecretaris van Financien Fiscaliteit en Belastingdienst
namens deze

10 2 6

10 2 6

10 2 6

10 2 6
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Ministerie van Financien

TER ARCHIVERING

Directie Buitenlandse

Finandele

Betrekkingen

Korte Voorhout 7

2511 CW Den Haag

Postbus 2D201

2500 EE Den Haag

www r1jksoverheid nl

Screening acceptatievoorstel
InLichtingen

I 10 2 e

T
10 2 6

F

10 2 6 l@minfn nl

www minfin nl

Datum opmaak 17 juni 2020

Datum aanpassing Datum

17 Juni 2020

Ons kenmerkMVO lezers

Financiele lezers
10 2 6

Kenmerk Atradius

6569429 Mozambique 1Kenmerk Atradius

Onderwerp

6569429 Mozambique 1

PF [projectfinanciering]

Dtznrs

Landnaam

Exporteur

Vestigingsplaats
Debiteur

1069685 en 1071375

Mozambique
Van Oord en| iQ l c |
Rotterdam Nederland

MOZ LNGl Financing Company

Bank

Tweede bank

T ransactie

Standard Chartered Bank Ltd financier

Met in verzekering nemen van de betalingsrisico s die

voortvioeien uitde projectfinanciering van het Mozambique
LNG project en hetdaarmee samenhangede exportcontract
van Van Oord

Contractbedrag

Leningbedrag

10 1 C

640 000 000

1 265 267 366

10 1 C

MS

Kredietduur

Beoordeling Mvo Veiligheidssituatie

Op mvo gebied is deze transactie een complexe zaak die vrijwel alle gebieden
van het mvo beleid voorde ekv raakt zowel op milieu als op sociaal vlak Dit

project kan bovendien rekenen op brede belangstelling van lokale internationale

en Nederlandse ngo s

Vanwege de mogelijk nadelige milieu en sociale gevolgen die ook buiten de

projectgrenzen kunnen optreden en gedeeltelijk onomkeerbaar zullen zijn
alsmede de aanwezigheid van hoge natuurwaarden en de noodzaak van

grootschaliae herhuisvesting is dit project aeclassificeerd als een Cateaorie A
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project hoogste categorie Daarom is de meest uitgebreide due diligence

toegepast Dit due diligence proces heeft drie jaar geduurd ADSB heeft 650

documenten verzameld heeft samengewerkt met binnen en buitenlandse ngo s

en contact gehad met de Nederlandse ambassade in Mozambique Eveneens is

ADSB drie maal op site visit geweest Ook binnen de zogenaamde lendersgroup
is er nauw samengewerkt met de buitenlande exportkredietverzekeraars die

betrokken zijn bij dit project USExim SACE ECIC UKEF NEXI JBIC en Thai

Exim Bovendien is een exteme consultant ingehuurd

Directie Buitenlandse

Finandele

Betrekkingen

Ons kenmerk

Belangrijkste milieu en sociale risico’s

De belangrijkste nadelige milieugevolgen zoals effecten op de biodiversiteit het

water en de waterbodem en geluidsoverlast worden zo veel mogelijk beperkt
door het nemen van mitigerende maatregelen De projectdocumentatie waar deze

effecten en mitigerende maatregelen in zijn beschreven is op orde Tevens is het

project opgezet conform de laatste stand der techniek Hierdoor blijft het project
binnen de nationale en internationale kaders die hiervoorzijn gesteld Er zijn
echter gevoelige natuurgebieden in het projectgebied waar volledige mitigatie van

negatieve gevolgen niet mogelijk is Door de locatiekeuze en de mitigerende

maatregelen worden de effecten op de natuurwaarden van deze gebieden
desalniettemin zo beperkt mogelijk gehouden Ten slotte worden momenteel

strategieen opgesteld om de eventueel natuurwaarden elders te compenseren

Hiermee voIgt het project de mitigation hierarchy zoals voIgt uit de

internationale standaarden Deze maatregelen en plannen worden alle uitgevoerd
door een erkende en ervaren partij Wijieahten deze mitigerende maatregelen
daarmee voldoende om de milieurisico s conform on beleid acceptabel te achten

Er moeten voor het project tussen de 650 en 700 huishoudens geherhuisvest
worden Hiervoor wordt een herhuisvestingsdorp gebouwd dat wordt opgeleverd
naar de wensen van de beoogde bewoners Een deel van dit dorp is inmiddels

klaar en reeds bewoond Volgens ADSB is de staat van de herhuisvesting veelal

aanzienlijk beter dan de originele huisvesting van lokale bevolking Zo is er in het

herhuisvestingsdorp beschikking tot elektriciteit en stromend water faciliteiten

waar in de originele bebouwing vaak geen sprake van was Gezien het volgens
ADSB gedegen herhuisvestingsbeleid en het feit dat dit beleid in samenwerking
met de lokale bevolking tot stand is gekomen achten wij de risico s die

voortkomen uit het herhuisvestingsbeleid acceptabel

Eveneens zullen lokale bewoners economisch getroffen worden bijvoorbeeld
mensen die in het projectgebied land bezitten en of zij die leven van de visserij
en getijdeverzamelen Voor deze groepen zijn compensatieplannen gemaakt op

basis van het verbeteren van hun levensstandaard in plaats van het een op een

vervangen van het geleden verlies Er is veel aandacht geweest voor de toegang

tot land en zee van de lokale bevolking De relevante stakeholders worden en zijn
via publicaties en bijeenkomsten geinformeerd en geconsulteerd over het project
Omdat het economische compensatiebeleid tot stand is gekomen in

samenwerking metde direct getroffenen en de compensatie gericht is op

verbetering van de levensstandaard achten wij de risico s zoals die voortvioeien

uit economische schade acceptabel

De bedrijven die de werkzaamheden gaan uitvoeren zijn ons veelal bekende

grote erkende bedrijven met een goede reputatie en gecertificeerde
manaqementsvstemen
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Directie Buitenlandse

Finandele

Betrekkingen
Sturing en monitoring

In vergelijking met reguliere exportkredietverzekeringstransacties waar wij als

verzekeraar vender van het project afstaan en \Afaarvoor volgens de OESO

Common Approaches derhalve slechts een monitoringsplicht bestaat zijn de

mogelijkheden tot sturing door een projectfinancier omvangrijker Zo zal de

milieu en sociale consultant ook na aanvang van het project blijven monitoren

en rapporteren Ook beschikt het project over een bewezen klachtenmechanisme

en een stakeholder engagement plan Zowel het stakeholder engagement plan
als het klachtenmechanisme zijn in lijn met internationale standaarden Ook

beschikt ADSB over de mogelijkheid om te overleggen met het project en de

projectlocatie te bezoeken In het geval van misstanden beschikt de lendersgraup
over de mogelijkheid om over te gaan tot sancties of om reparatiemechanismen
in te zetten De lendersgroup heeft hiervoor een environmental and social

tracker opgesteld die zal leiden tot een milieu en sociaal actieplan een levend

document waarin het project tijdens de uitvoering blijvend gevolgd zal worden

Ons kenmerk

Positieve impact

Dit project virordt veelal omschreven als een gamechanger voor Mozambique

Mozambique is een van de armste landen van de \Afereld en kampt met een zeer

hoge schuldenlast In de verscheidene analyses van de schuldhoudbaarheid van

Mozambique wijzen het IMF en de Wereldbank op[ 10 2 a

10 2 a

De inbreng van technologie kennis infrastructuur en iwerkgelegenheid zal naar

verwachting positief bijdragen aan de ontwikkeling werkgelegenheid en

levensstandaarden van de gehele regio

Veiligheidssituatie Mozambique

De veiligheid in hetgebied is een belangrijk aandachtspunt Al meerdan 2 5 jaar
lAforden door terroristische groepen omliggende dorpen en transporten overvallen

Vanaf medio 2018 is de Islamitische Staat van Irak en de Levant ISIL naar

verluidt ook actief geworden in het noorden van Mozambique Het g ewe Id in de

provincie Cabo Delgado waar het project gevestigd is is het afgelopen half jaar
toeqenomen Daarom zijn I0 2 a ~|militairen toegewezen aan het projectgebied
waardoor nu 10 S ^ilitairen in de directe omgeving opereren

10 2 g

10 2 g
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Directie Buitenlandse

Finandele

Betrekkingen

10 2 g

Om een beter beeld te krijgen van de veiligheidssituatie omtrent bet

jrojectgebied heeft een gesprek plaatsgevonden tussen RN BuZa ADSB Total

10 ^ g|de Nederlandse post in Maputo en de Franse post in Maputo llP ^ gl
benadrukt dat er in het project een goed weekend systeem is geimplementeerd
om de veiligheidshsico s te mitigeren

Ons kenmerk

10 2 g

10 2 g

Projectleider Total heeft ervaring bij het uitvoeren van complexe LNG projecten in

gebieden waar de veiligheid te wensen laat Total geeft aan actief te zijn in

gebieden waar de veiligheidssituatie nog slechter is Dit heeft geleid tot een

geprofessionaliseerd managementsysteem op het vlak van veiligheid lio 2 g|zal
gedurende de bouwfase van het project aan ADSB de ontwikkelingen van de

veiligheidssituatie rapporteren Ook houdtde Franse ambassade de

ontwikkelingen nauwlettend in degaten

Wij hebben geen redenen om te twijfelen aan de capaciteit van het project en de

Mozambikaanse veiligheidstroepen om de veiligheid van het project te

waarborgen Wij achten het risico omtrent de veiligheidssituatie van het project

acceptabel

Beoordeling Exporteur transactie regres

Er is in het VC geen reden opgekomen om te twijfelen aan de capaciteit van

exporteuns om te voldoen aan de onderliggende contracten

Beoordeling Debiteur

10 1 C
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Directie Buitenlandse

Finandele

Betrekkingen

10 1 C
Ons kenmerk

Beoordeling Financiele risico s

FJnanciele analyse

10 1 c

10 1 c ]
10 1 C

2
10 1 C

3

10 1 C

10 1 C
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Directie Buitenlandse

Finandele

Betrekkingen

Ons kenmerk

10 1 C

Wijzigingen ten opzichte van voorstel ADSB

Niet van Toepassing

Rating voorstel ADSB 5

Eventuele opmerkingen

Duideliike voorleqqinq waaralles in staat
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| BFB EKI [| 10 2 6 |@minfin nl1 | I02 e | lQ 2 e ~|@atradius com1 [

j@nninbu2a ni]
l@atradius coml DSB Verzekerings Comite NL Resource

1BFB EKI [| I0 2 e ^@minfin nll |
KBFB EKD^ I0 2 e j@minfin nll

To 10 2 e 10 2 6

BFB EKI1 io 2 e ^t^^fin nllj
BFB EKI || 10 2 e j@minfin nl1

Mailboxlj io 2 e |@atradius com1 j^
10 2 ^ 10 2 6 ]@atradius com] J

10 2 6 | BFB EKI][j 10 2 6 l@mintin nlll

10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 610 2 6

10 2 6

]@atradius com] j 10^10 2 6 10 2 610 2 6

10 2 6 10 2 6 J@atradius com] [ 10 2 6

@atradius com1 BFB EKI Kredietcomite financienlP S j@minfin nl1 [

^@atradius coml

10 2 610 2 6 I 10 2 6

j@atradius com]BFB EKnij l0 2e j@minfin nl1 10 2 6 10 2 6 10 2 610 2 6

j@atradius com] L

l@minbuza nl]

l@minfin nl] I

j@atradius com] j
1@atradius com] [

10 2 6 ^ BFB EKI [j 10 2 e |@minfin nl1 l 10 2 6

BFB EKI |j i0 2 e j@nninfin nll Diaitale postbus rriinisterie van

^@atradius comll

10 2 610 2 6

10 2 6 j_
Financier^
10 2 6 n 10 2 6

10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 610 2 6

10 2 610 2 6 10 2 6 j@atradius com]10 2 6 minbuza nl] j 10 2 6

^atra dius com]10 2 6 10 2 610 2 6 10 2 6

From

Sent

Importance

Subject RE Buiten de volmacht ter beslissing PF Acceptatievoorstel Mozambique LNG Project
MAIL RECEIVED Fri 8 28 2020 5 28 03 PM

10 2 6

Fri 8 28 2020 5 27 56 PM

Normal

Geacht VC bestej

Buitenlandse Zaken kan 00k instemmen met dit voorstel

Groet

10 2 6

BFB EKI i io 2 e j@minfin iilFrom

Sent vrijda^ 28 aii^ustus 2020 16 49

10 2 6

PFB EKI

teFB EKI 1 10 2 e

10 2 6 @atradius com
10 2 6

|@minfin nl

|@mmFin nl 10 2 6

10 2 6To 10 2 6 10 2 6 10 2 6

@minbuza nl

@atradius com DSB Verzekerings Comite NL Resource Mailbox j 1 j g atradiusxongj
®atradius com

10 2 6

10 2 6 10 2 6

10 2 6 tBFB EKI

BFB EKI ^ 10 2 e j@miTJin nl [

] 10 2 6 ^ SminFin nl

@miiifm nl10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

Sjatradius com10 2 6 10 2 6 BFB EKI10 2 6

@atradius com

@atradius com BFB EKI Kredietcomite Financien 3 0 2^minfin nl

@minbiiza nl

10 2 6 10 2 6 10 2 6

BFB EKI10 2 6 10 2 6

i0 2 e |@miiifm nl
^

10 2 610 2 6 10 2 6

@atradius com

_

®atradius com

Siminbuza nI

@atradius com

BFB EKI 1 l0 2 e | Sminfin nl P
BFB EKI l i0 2 e j{Sminfin nl Digitale postbiis ministerie van

| Satradius com

10 2 6

10 2 6 10 2 610 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 610 2 6

10 2 6 10 2 6

Financien Sjtiinfin nl

10 2 6

10 2 6 10 2 610 2 6 10 2 6

Satradius com Siminbuza nl j 102 6 @atradius com10 2 6 10 2 6

@atradius com

Subject RE Buiten de volmacht ter beslissing PF Acceptatievoorstel JVtozambique LNG Project

Satradius com10 2 6 10 2 610 2 6 10 2 6

Geachte leden van bet VC

Onder de door Atradius geschetste aanvullende voorwaarden kunnen wij instemmen met de voorgestelde wijzigingen

WiJ veronderstellen dat hiervoor geen beslisbrief nodig is en dat deze e mail met de instemming van Buitenlandse Zaken dus

volstaat Zo nee dan zullen wij nadat BuZa heeft ingestemd een brief verzenden
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Vriendelijke groet goed weekend allemaal

io 2 e

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

1 10 2 e ^@atradms comVan 10 2 e

Datum donderdag 27 aug 2020 6 23 PM

BFB EK] j 10 2 e |@minfui iil l
q 1Q 2 e |@atradius com DSB Verzekerings Comite NL Resource Mailbox l 10 2 e |@atTadms com

| | 10 2 6 |@atradhis com f
lBFB EKI i l0 2 e |@mmfiii nl [

] [ 10 2 e]@mmbTiza nl10 2 e 10 2 e10 2 6 BFB EKIAan

1 10 2 6 10 2 6@minFm ti]

BFB EKI

@atradius com^

10 2 6 10 2 610 2 e JCBFB EKl 10 2 6

10 2 6 10 2 6110 2 6 |@mitifm nl r ] 10 2 610 2 6

MM 10 2 6 | g atradius com | lQ 2 e [BFB EKI | 10 2 6 |@mmfm nl [

l@atradms^m BFB EKI Kredietcomile Fmandeti t^^2temitifin til T
10 2 6 ]@mmbuza nl

10 2 6

BFB EKI | 10 2 6 |@mmfm nL10 2 6 10 2 6

l@atradms com10 2 6 10 2 6 10 2 610 2 6

K10 2 6 fi atradiiis com 10 2 6 BFB EKI j 10 2 6 |@mmfm ii J ^10 2 e10 2 6 J@atTadms com l
^

[BFB EKI 110 2 6|@mmfin nl Digitale postbus ministerie van Fiuancien

]\ 10 2 6 |@atradms com

J@atradms com

10 2 6

10 2 6 y 1@mmbuza nl [10 2 6 10 2 6

10 2 6 |@atradLus com J
10 2 6 n@ atradius com [

10 2 6 10 2 6 10 2 6@mmfm nl
lOXe10 2 6 10 2 6 @mmbuza nl 10 2 6 10 2 6

10 2 6 |@atradms com10 2 6

Onderwerp RE Buiten de vobnacht terbeslissing PF Acceptatievoorstel Mozambique LNG Project

Aan de leden van het VC

10 1 C

10 1 c
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10 1 C

10 1 C

10 1 c

Graag horen wij of de leden van het VC hiermee instemmen

Met vriendelijke greet

10 2 e

10 2 e

Head of Project Finance

Atradius Dutch State Business N V

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

Phone

E mail 10 2 e ^jatr J
10 2 6

iusdutchstatebusiness nlaulU LUiii I vvcudiic www aLiei

p

We are working from home to protect the health

and safety of our colleagues and ensure our

continuous support to our business partners
and customers throughout these challenging times

1

\V

1
^
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