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EXMAR en GASUNIE bundelen krachten om energiebevoorrading veilig te stellen
EXMAR heeft het genoegen aan te kondigen dat zij met GASUNIE LNG Holdings BV (GASUNIE) een overeenkomst heeft bereikt
voor de verhuur voor 5 jaar van haar 600 MMSCFD hervergassingsplatform FSRU S188 (Floating Storage and Re-Gasification
Unit).
GASUNIE zal de FSRU S188 inzetten als drijvende LNG-importterminal in Eemshaven in Groningen, Nederland, met het oog op
de geopolitieke ontwikkelingen die momenteel gaande zijn in Europa en de toegenomen druk van regeringen op de zekerheid
van de energievoorziening.
Het is de bedoeling dat de FSRU S188 wordt ingezet en dat de terminal operationeel is tegen het einde van het derde kwartaal
van 2022.
"We zijn blij dat we deze overeenkomst met GASUNIE hebben bereikt. Het bewijst de mogelijkheden van onze vlottende
infrastructuuroplossingen als een snelle en competitieve oplossing om de energiebevoorrading van gemeenschappen, industrieën
en huishoudens veilig te stellen. We zijn er trots op dat GASUNIE dit LNG-invoerproject toevertrouwt aan EXMAR, voortbouwend
op onze expertise in dit domein tijdens het voorbije decennium", verklaarde Nicolas Saverys, uitvoerend voorzitter van EXMAR.

EXMAR
EXMAR biedt drijvende oplossingen voor de exploitatie, het vervoer en de transformatie van gas aan. EXMAR wil zijn 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.
Het aandeel van EXMAR is genoteerd op Euronext Brussel (EXM) en maakt deel uit van de BEL Small Index.
GASUNIE
Gasunie is een Europees energie-infrastructuurbedrijf. Het netwerk van Gasunie behoort tot de grootste hogedrukpijpleidingnetwerken in
Europa en bestaat uit meer dan 17.000 kilometer aan pijpleidingen in Nederland en Noord-Duitsland. Gasunie biedt transportdiensten aan
voor aardgas en groen gas via haar dochterondernemingen Gasunie Transport Services B.V. (GTS) in Nederland en Gasunie Deutschland in
Duitsland. Met haar grensoverschrijdende gasinfrastructuur en diensten faciliteert Gasunie de TTF, die zich heeft ontwikkeld tot het
toonaangevende Europees handelsknooppunt voor gas. Gasunie biedt ook andere diensten op het gebied van gasinfrastructuur aan,
waaronder gasopslag en LNG. Gasunie wil de transitie naar een CO2-neutrale energievoorziening helpen versnellen. Het bedrijf gelooft dat
innovaties op het gebied van gas daarbij een belangrijke bijdrage kunnen leveren, bijvoorbeeld in de vorm van hernieuwbare gassen als
waterstof en groen gas. Zowel bestaande als nieuwe gasinfrastructuur zijn daarbij van belang. Ook is Gasunie actief in de ontwikkeling van
andere voor de energietransitie relevante energie-infrastructuur.
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