FLNG vindt nieuw onderkomen
Antwerpen 21/11/2018 – 7u45
Gereglementeerde informatie

YPF kent EXMAR een lange termijncontract toe om LNG te produceren en te exporteren vanuit
Argentinië.
De op een platform gebaseerde liquefactie (vloeibaarmaking) eenheid Caribbean FLNG zal worden ingezet als
Tango FLNG in de haven van Bahía Blanca in het tweede kwartaal van 2019.
Het Belgische EXMAR NV (ERB: EXM) en het Argentijnse YPF (BCBA: YPFD) kondigen de ondertekening aan van
een vaste overeenkomst voor tien jaar om EXMAR’s drijvende LNG liquefactie-eenheid (FLNG) thans bekend
onder de naam Caribbean FLNG, in te zetten om LNG uit het Vaca Muerta veld in het Neuquén Bassin in
Argentinië te produceren en te exporteren.
Het project betekent de toetreding van Argentinië tot de selecte club van globale LNG-exporterende landen, met
een initieel plan om 500.000 ton LNG per jaar uit te voeren naar overzeese markten.
EXMAR’s FLNG platform zal Tango FLNG gaan heten en zal worden ingezet in de haven van Bahía Blanca. Dit is het
begin van een hechte commerciële relatie die de Argentijnse energiematrix zal transformeren. Argentinië wordt
een relevante en betrouwbare LNG-leverancier voor zowel regionale als globale markten.
“Wij zijn verheugd met deze overeenkomst met YPF, die nieuwe markten en opportuniteiten opent voor het snel
te gelde maken van natuurlijke gasreserves langs nieuwe energieroutes. We zijn vol vertrouwen dat de ervaring
van EXMAR in de regio en zijn unieke expertise in het liquefiëren YPF’s ambitie zal ondersteunen om een
significante LNG-leverancier te worden” zei Nicolas Saverys, EXMAR’s CEO.
“Dank zij de commerciële relatie met EXMAR zijn we nu in staat om waarde toe te voegen aan de grondstoffen,
gehaald uit het Vaca Muerta veld, en om volop te profiteren van de seizoensopportuniteit met Aziatsiche markten
en onze unieke locatie om aan de vraag tegemoet te komen” zei Miguel Gutierrez, voorzitter van YPF.
Dit project bevestigt de relevantie en vraag naar innovatieve drijvende LNG-oplossingen in een groeiende markt.
De unieke FLNG-technologie ontwikkeld door EXMAR is het resultaat van innovatief leiderschap en meer dan 40
jaar ervaring in de LNG- en LPG-industrie.
Details van het project:
De FLNG, die Tango FLNG, zal heten is een drijvende eenheid met een liquefactiecapaciteit van 500.000 ton LNG
per jaar. De overeenkomst, een Tolling Agreement tussen beide partijen, omvat de vereiste vergunningen en
infrastructuur aan wal, klaar voor ingebruikname.
Tot acht LNG cargo’s per jaar zullen worden geproduceerd over een periode van tien jaar.
EXMAR’s Tango FLNG is de eerste eenheid op een platform in zijn soort, en creëert een unieke waarde voor zijn
klant om LNG te produceren aan competitieve tarieven. Aankomst van de eenheid en opstart van de operaties op
locatie worden verwacht tijdens het tweede kwartaal van 2019. EXMAR’s vele jaren ervaring in LNG ship-to-ship
transfers, opslag en hervergassing op dezelfde terminal met lokaal getrainde collega’s zal dit nieuwe project te
goede komen.
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Het huurtarief van de eenheid is gedeeltelijk gebaseerd op een variabel tarief met een verwachte cash flow uit de
bedrijfsactiviteiten (EBITDA) van om en bij de USD 43,0 miljoen per jaar, gebaseerd op een geschatte productie
van Tango FLNG met opwaarts potentieel dat afhankelijk is van de markt.
Over EXMAR
EXMAR biedt drijvende oplossingen voor de exploitatie, het vervoer en de transformatie van gas aan. EXMAR wil haar klanten
van dienst zijn met innovaties op het vlak van offshore-ontginning, transformatie, productie, opslag en vervoer over zee van
vloeibaar aardgas, petrochemische gassen en vloeibare koolwaterstoffen.
EXMAR ontwikkelt economisch haalbare en duurzame waardeketens voor energie, in het kader van langlopende allianties
met eersteklas zakenpartners. Hiertoe ontwerpt, bouwt, certificeert, bezit, leaset en exploiteert EXMAR gespecialiseerde
drijvende maritieme infrastructuur. Ook voldoet het bedrijf aan de strengste normen voor commercieel, technisch en
administratief beheer en kwaliteitsborging voor de hele maritieme energiesector.
EXMAR is een pionier in het introduceren van innovaties langs de gehele LNG- en LPG- waardeketen voor offshore en inshore
ship-to-ship transfers, hervergassing en drijvende liquefactie (FLNG) projecten rond de wereld. EXMAR is één van ’s werelds
grootste operators van drijvende hervergassingsunits, met 24/7 management van 11 FSRUs.
Over YPF
YPF is het belangrijkste energiebedrijf in Argentinië en leider in de productie van niet-conventionele bronnen. Het is een
geïntegreerd energiebedrijf met een gevarieerd aanbod: natuurlijk gas, brandstoffen, petrochemische inputs, smeermiddelen
en landbouwkundige producten. Het heeft meer dan 1.500 benzinestations die toelaten om elke hoek van het land te
bevoorraden.
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