MAATSCHAPPIJ SURINAME N.V.
STATE OIL COMPANY SURINAME N.V.
P.O.Box 4069 Flora, Dr. Ir. H.S. Adhinstraat 21, Paramaribo-Suriname Tel.: 499649 Fax: 491105

PERSBERICHT
Aanvang gezamenlijke financiering Merian Goudproject
Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. heeft op 20 november 2014 de eerste
Partnermeeting belegd met Suriname Gold Company LLC (Surgold) en heeft hiermee
een aanvang gemaakt met de gezamenlijke financiering van het Merian Goudproject.
De Partnermeeting vloeit voort uit de overeenkomst tussen Staatsolie en Surgold voor de
ontwikkeling van het Merian Goudproject. Staatsolie neemt met 25% deel in de financiering
van het project. De overeenkomst tussen de bedrijven trad in werking nadat de Staat Suriname
op 14 november haar optie voor een 25% deelname in de goudmijn heeft bevestigd.
Staatsolie werd op deze vergadering vertegenwoordigd door managing director Marc
Waaldijk en Surgold door managing director Adriaan van Kersen. Het doel van deze eerste
meeting was om een aanvang te maken met het bespreken en goedkeuren van het
investeringsprogramma en -budget. Surgold schat dat de investering US$ 900 miljoen tot
US$ 1 miljard bedraagt. Staatsolie komt in met 25% van de investeringskosten, die per maand
in rekening zullen worden gebracht. Intussen heeft Staatsolie US$ 83 miljoen, haar 25%
aandeel in de historische kosten, gestort. De historische kosten zijn de kosten die Surgold
heeft gemaakt in de periode 2004 tot en met augustus 2014.
Staatsolie en Surgold zullen periodiek overleggen over de voortgang van het project.
Staatsolie kan vanwege haar deskundigheid in en ervaring met grote projecten belangrijk
bijdragen aan het succesvol voltooien van het Merian Goudproject. Daarnaast vormen het
opdoen van kennis en ervaring in het opzetten van een goudmijn en goudoperatie voor
Staatsolie een belangrijke toegevoegde waarde.
Staatsolie heeft na een gedegen studie en beoordeling vastgesteld dat het Merian Goudproject
een goede financiële belegging is voor het bedrijf én Suriname. Door de deelname zal de
groeipotentie en de US-dollarverdiencapaciteit op de lange termijn verder worden vergroot.
Voor de deelfinanciering van haar bijdrage in de kosten, heeft Staatsolie haar huidige
leningsovereenkomst met een consortium van internationale en regionale banken aangepast.
De aangepaste financieringsovereenkomst is op 14 november afgesloten. Het consortium
bestaat uit: Credit Suisse AG, First Caribbean International Bank N.V., ING Bank N.V., RBC
Royal Bank N.V. en First Citizens Financial Services Ltd. Vanwege de gezonde financiële
positie van Staatsolie was voor de leningsovereenkomst geen Staatsgarantie vereist.
Tweede Staatsolie-obligatielening
Voor de slotfinanciering van het Merian Goudproject zal Staatsolie in de eerste helft van 2015
voor de tweede keer obligaties uitgeven. De totale Surinaamse gemeenschap zal kunnen
participeren aan deze lening. Het voornemen is om de obligatielening ook open te stellen voor
beleggers in Nederland en het Caribisch gebied, zodat een groter bedrag bij elkaar kan worden

gebracht. De inschrijvingsperiode voor de tweede obligatielening zal aansluiten op de
vervaldatum (14 mei 2015) van de eerste.
Huidige obligatiehouders hebben dan de mogelijkheid hun belegging in Staatsolie voort te
zetten voor een vergelijkbare periode en tegen een rentevoet die minimaal gelijk zal zijn aan
de huidige. Staatsolie zal vroeg in 2015 het publiek informeren over de tweede
obligatielening.
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Staatsolie en Surgold hebben op 20 november de eerste partnermeeting gehouden.
Staatsolie werd op deze vergadering vertegenwoordigd door managing director Marc
Waaldijk (links) en Surgold door managing director Adriaan van Kersen.

