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PERSBERICHT
Staatsolie sluit contract voor constructiefase
Raffinaderij Expansie Project
Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. heeft de constructie van bet Raffinaderij Expansie
Project (REP) toegekend aan bet Italiaans bedrijfSaipem S.p.A. Op 4juni 2010 ondertekenden
partijen bet contract, dat een looptijd heeft van ongeveer drie jaren en een waarde van circa
USD 550 miljoen.
Voor StaatsolieondertekendeAlgemeen Directeur Marc Waaldijk en voor SaipemEttore Maria
Magnani, Vice President Onshore Bid Management. Met de ondertekening van bet contract
wordt een traject van voorbereiding van zevenjaren afgesloten, waarin verschillende studies en
ontwerpfasenzijn uitgevoerd.
Tussen2003 en 2009 zijn verschillende voorbereidingsfasenvan bet project uitgevoerd. Er zijn
technische en economische studies verricht op basis waarvan de uiteindelijke keuze van de
raffinaderij-installaties en eindproducten is gemaakt. Eind 2009 is de laatste van de drie
voorbereidingsfasen uitgevoerd. Daarbij zijn bet basisontwerp voor de uitbreiding van de
raffinaderij, bet uitvoeringsplan en de begroting voor de constructiefaseopgesteld. In de EPCrase (Engineering, Procurement en Construction) zullen op grond van bet basisontwerp een
gedetailleerdeontwerp en begroting worden gemaakt en za1de raffmaderij worden gebouwd.
De voorbereidingen voor de EPC-fase zijn direct na afronding van de laatstevoorontwerpfase
gestart. Eind 2009 heeft Staatsolie, bijgestaan door Aker Solutions, een gerenommeerd
ingenieursbureau uit Houston, bet selectieproces opgestart voor bet aantrekken van een
aannemervoor de bouw van de raffinaderij. Op basis van objectieve criteria zijn uit een lijst
van 57 bedrijven 4 uitgenodigd om een bod uit te brengen. Daarbij is onder meeTgelet op de
staatvan dienst van de bedrijven.
Op 22 februari 2010 hebben de vier kandidaten bun offerte uitgebracht. Na evaluatie van de
offertes op commerciele, technische en juridische aspecten kwam Saipem als de meest
geschikte aannemer uit de bus. De contractonderhandelingenmet Saipem zijn gestart op 26
april 2010 en op 15 mei bereikten partijen overeenstemming. Bij de onderhandelingenheeft
Staatsolie ook veel aandachtbesteedaan de positieve effecten voor de Surinaamseeconomie,
de werkgelegenheid en de betrokkenheid van Surinaamse bedrijven bij de constructiewerkzaamheden.
Saipem S.p.A is een dochtermaatschappijvan de Italiaanse energiemultinational Eni S.p.A.
Saipem geldt intemationaal als de grootste en een van de beste aannemers in de olie- en
gasindustrie met een omzet van circa USD 14 miljard per jaar. Het bedrijf is marktleider op
bet gebied van engineering, procurement, projectmanagement en constructiediensten. Saipem
heeft operaties in West-Afrika, Noord-Afrika, Centraal-Azie, bet Midden-Oosten en
Zuidoost-Azie en telt wereldwijd meeTclan35.000 werknemers.
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Het Raffinaderij Expansie Project is eenvan de concrete doelstellingen van bet StrategischPlan
2008-2012. Samengevatkomen de doelenvan bet Raffinaderij Expansie Project neerop:
.verdubbeling
van de verwerkingscapaciteitvan de raffinaderij tot 15.000 barrels per dag;
.productie
van eindproducten van hoge kwaliteit waaronder diesel en gasoline voor de
locale markt;
.verhoging
van de inkomsten voor zowel Staatsolieals de Overheid.
De nieuwe raffmaderij moet volgens plan in 2013 gereed zijn en premium diesel, gasoline,
stookolie en asfaltbitumen voor de locale markt produceren en zwavelzuur voor de export. Het
overschot aan diesel zal ook worden geexporteerd.

Paramaribo, 4 juni 2010

M.C.H. Waaldijk
Algemeen Directe
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