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Financiële en zakelijke hoogtepunten in 20191

$ 171,5 miljard 
Groepsomzet 

2,2 miljard 
Totaal aantal verhandelde vaten 
olie- en aardolieproducten

3,001
Natte transport- en  
chartering-overeenkomsten

$ 54,2 miljard

Totaal vermogen

19,9 mmt 
Totaal verhandeld volume metalen2

1,172 
Droge transport- en  
chartering-overeenkomsten

1 Trafigura’s boekjaar liep van 1 oktober 2018 tot 30 september 2019.

2 Miljoen metrische tonnen.

3 Het totale aantal werknemers op 30 september 2019 was 8822 (4613 Trafigura en 4209 Nyrstar). 

$ 59,7 miljard 
Kredietlijnen beschikbaar  
voor Trafigura

77,3 mmt 
Totaal verhandeld volume 
mineralen

8,822 
Werknemers3

Trafigura Group Pte. Ltd. en de bedrijven waarin het direct of indirect participeert, zijn afzonderlijke entiteiten. In deze publicatie kunnen de 
collectieve uitdrukkingen ‘Trafigura’, ‘Trafigura Group’, ‘de onderneming’ en ‘de groep’ gemakshalve worden gebruikt wanneer er over het 
algemeen naar die bedrijven wordt verwezen. Ook worden de woorden ‘wij’, ‘ons’, ‘onze’ en ‘onszelf’ soms gebruikt om te verwijzen naar 
de bedrijven van de Trafigura-groep in het algemeen. Deze uitdrukkingen worden ook gebruikt als het niet belangrijk is om duidelijk naar een 
bepaalde onderneming of bepaalde ondernemingen te verwijzen.

U kunt details over de prestaties van de groep hier bekijken 
trafigura.com/2019AR

https://www.trafigura.com/financials/2019-the-year-in-review/


Wereldhandel brengt de internationale 
gemeenschap dichter bij elkaar. Het vergroot de 
rijkdom van landen, smeedt gemeenschappelijke 
belangen en bouwt wederzijds vertrouwen op. 
Trafigura maakt handel mogelijk. En het is onze 
missie om dat op een verantwoorde manier te doen. 

We zetten infrastructuur, vaardigheden en ons 
wereldwijde netwerk in om fysieke grondstoffen 
te verplaatsen van gebieden waar ze overvloedig 
aanwezig zijn naar bestemmingen waar ze het meest 
nodig zijn. We verbinden onze klanten al meer dan 
een kwart eeuw met de wereldeconomie. Wij laten 
welvaart groeien door handel te bevorderen.

Meer informatie
trafigura.com
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Noord-Amerika

11
kantoren

1,954
werknemers

Europa

15
kantoren

2,084
werknemers

Midden-Oosten

3
kantoren

37
werknemers

Afrika

8
kantoren

319
werknemers

Latijns-Amerika

26
kantoren

2,298
werknemers

Azië en Australië

17
kantoren

2,130
werknemers

Trafigura in één oogopslag
Trafigura's kernactiviteit is fysieke handel en logistiek. Onze activa en 
investeringen vullen deze activiteiten aan en versterken deze. 

80 
Kantoren

41
Landen

8,822 
Werknemers

Handelsactiviteiten

In een gefragmenteerde markt waarin 
geen enkel bedrijf een dominante positie 
heeft, zijn wij een van 's werelds grootste 
handelaren qua volume in olie- en 
aardolieproducten. Trafigura is een van de 
weinige handelsondernemingen in olie- en 
aardolieproducten met een wereldwijde 
aanwezigheid en grondige dekking van alle 
belangrijke markten.

2,2 miljard

(Totaal aantal verhandelde vaten)

2,22019

2,12018

1,92017

Olie- en aardolieproducten

Onze transport- en charteringdesk is 
nauw geïntegreerd in het bedrijfsmodel 
van Trafigura. Wij bieden vrachtdiensten 
intern aan onze teams van handelaren in 
grondstoffen en verhandelen extern vracht 
op de professionele markt. De activiteiten 
zijn gevestigd in regionale kantoren in 
Athene, Genève, Houston, Montevideo en 
Singapore. Alle activiteiten die plaatsvinden 
na het sluiten van overeenkomsten worden 
beheerd vanuit ons kantoor in Athene.

4,173 overeenkomsten

(Natte en droge overeenkomsten)

4,1732019

4,1902018

4,1512017

Transport en chartering

97,2 mmt

(Totaal verhandeld volume)

97,22019

95,92018

69,92017

Metalen en mineralen

Wij zijn een van 's werelds grootste handelaren 
in metalen en mineralen. We onderhandelen 
afname- en leveringsovereenkomsten 
met mijnbouwbedrijven en smelterijen en 
investeren in logistiek via Impala Terminals 
om de markttoegang voor onze klanten te 
verbeteren.

Overzicht4
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Impala  
Terminals

Impala Terminals is een 
multimodale logistieke 
dienstverlener die zich richt op 
exportgedreven opkomende 
markten. Het bezit en exploiteert 
havens, haventerminals, 
magazijnen en transportmiddelen.
impalaterminals.com

Trafigura  
Mining Group

Trafigura Mining Group 
beheert mijnbouwactiviteiten, 
ontwikkelt projecten en 
voert technische audits uit 
op bestaande en potentiële 
partnerprojecten.
trafigura.com/mining

Galena  
Asset Management

Galena Asset Management 
biedt beleggers 
gespecialiseerde alternatieve 
beleggingsoplossingen door 
in reële activa en private-
equityfondsen te beleggen.
galena-invest.com

Nyrstar 

Nyrstar is een wereldwijde 
multimetalenonderneming  
met een leidende  
marktpositie in zink en lood.
nyrstar.com

Wereldwijde aanwezigheid en belangrijke dochterondernemingen
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Tegenpartijen verbinden 
Trafigura bevordert handel door sterke banden aan te 
gaan met producenten, verwerkers en eindgebruikers 
van grondstoffen. We zijn wereldwijd actief in het 
inkopen, opslaan, mengen en leveren van grondstoffen. 
Onze geïntegreerde fysieke handels- en logistieke 
operatie levert uitstekende service en prestaties in 
het gehele productspectrum. We gebruiken onze 
schaalgrootte, marktkennis, logistiek en infrastructuur 
om de producenten, verwerkers en eindgebruikers van 
fysieke grondstoffen met elkaar te verbinden. 

Primaire grondstoffen
We kopen primaire (ruwe) grondstoffen in bij 
producenten in mijnen en olie- en gasbronnen. 
De vraag naar deze materialen komt voornamelijk 
van verwerkers, zoals raffinaderijen, smelterijen en 
liquefactiefabrieken. 

Secundaire grondstoffen
Raffinaderijen, smelterijen, liquefactiefabrieken en 
hernieuwbare energiebronnen zijn onze belangrijkste 
leveranciers voor secundaire (verwerkte) grondstoffen. 
Dit kunnen overheidsinstellingen, fabrikanten, 
nutsbedrijven, energiecentrales, energieleveranciers 
en bouwbedrijven zijn. 

Wat we doen
Onze visie is die van een steeds meer onderling verbonden 
en welvarende wereld waarin fysieke grondstoffen 
naadloos worden verplaatst van hun punt van herkomst 
naar waar ze nodig zijn.

Overzicht6



Bron

Wij onderhandelen over 
afnameovereenkomsten 

met olieproducenten, 
raffinaderijen, 

mijnbouwbedrijven en 
smelterijen. We bezitten 
mijnen en investeren in 

hernieuwbare energie en 
logistiek die de kosten 

verlagen en de 
markttoegang voor onze 
leveranciers verbeteren.

Opslaan

We slaan metalen, 
mineralen, energie en 

aardolieproducten op in 
onze eigen en externe 

faciliteiten om 
onevenwichtigheden 

tussen vraag en aanbod 
te verminderen.

Mengen

Wij mengen fysieke 
grondstoffen volgens 
regionale, markt- en 
klantspecificaties in 
strategisch gelegen 

terminals en magazijnen 
over de hele wereld.

Leveren

We werken met efficiënte, 
veilige en hoogwaardige 
logistiek. Wij vervoeren 

grondstoffen via 
binnenvaartschepen, 

vrachtwagens, per spoor, 
door pijpleidingen en met 

zeeschepen.

Primaire 
grondstoffen

Primaire 
grondstoffen

Secundaire 
grondstoffen

Secundaire 
grondstoffen

Mijnen

Bronnen

Smelterijen 

Raffinaderijen 

Liquefactiefabrieken

Infrastructuur voor 
hernieuwbare 

energie

Smelterijen

Raffinaderijen

Liquefactiefabrieken

Nutsbedrijven

Fabrikanten

Energieleveranciers 

Bouwbedrijven

Tijd

We slaan fysieke 
grondstoffen op als het 

aanbod hoog is en geven 
voorraden vrij in tijden 

van grote vraag.

Vorm
We mengen fysieke 
grondstoffen voor 

de juiste kwaliteit of 
om te voldoen aan de 

specificaties van de klant.

Ruimte
We verplaatsen 

fysieke grondstoffen 
van gebieden waar ze 
overvloedig zijn naar 
waar er vraag naar is.

Grondstoffentransformatie

Trafigura bedrijfsbrochure 2020 7
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Verantwoordelijk 
handelen Verantwoorde handel stimuleert 

economische vooruitgang en versterkt  
de samenleving. We zetten onze ervaring 
en expertise in om verantwoordelijkheid  
te verankeren in onze bedrijfsvoering en  
in de hele sector.

Waarde toevoegen op de 
lange termijn
Ons bedrijf houdt zich bezig met het transport 
van miljoenen tonnen materiaal over meerdere 
geografische gebieden. De beslissingen die we nemen 
hebben zowel direct als indirect een diepgaande 
impact op het leven van vele duizenden mensen. 
De cultuur van Trafigura is gebaseerd op 
servicegerichtheid. Individueel wordt van onze mensen 
verwacht dat ze met een hoge mate van persoonlijke 
integriteit handelen. Als groep streven we ernaar 
om te voldoen aan internationale beste praktijken 
en deze verder te ontwikkelen. 
Onze focus ligt op het veilig en verantwoord op de 
markt brengen van grondstoffen. Naast het leveren 
van een voortdurende, constructieve bijdrage aan het 
verantwoord bevorderen van de handel, proberen we 
eventuele negatieve effecten van onze activiteiten te 
voorkomen en te beperken. 
Het handhaven van hoge standaarden binnen de 
hele groep is een vereiste. We beheren een complex 
scala aan operationele en financiële risico's. Met 
geïntegreerde systemen en processen kunnen we 
consistente standaarden toepassen. We hebben 
geleerd effectief te opereren binnen een breed 
spectrum van politieke en culturele omgevingen.

Transparantie 
en betrokkenheid
Maatschappelijk verantwoord ondernemen vereist 
transparantie. Dit komt in vele vormen tot stand – van 
openheid over financiële prestaties en het stimuleren 
van een grotere betrokkenheid van belanghebbenden, 
tot het verbeteren van de monitoring en rapportage 
over onze prestaties, zowel binnen de organisatie als 
in het openbaar. We zijn op meerdere fronten bezig 
om ons bedrijf in lijn met de steeds veranderende 
verwachtingen van de samenleving te ontwikkelen.
Het is onze ambitie om als leider op het gebied van 
maatschappelijk verantwoord ondernemen in de 
grondstoffenhandel erkend te worden. We moedigen 
degenen met wie we zaken doen aan om vergelijkbare, 
uitgebreide en aanvullende standaarden, principes en 
beleidsmaatregelen toe te passen.
We zijn voortdurend bezig met het monitoren en 
identificeren van pertinente vraagstukken – die waarbij 
onze activiteiten, via directe of indirecte zakelijke 
relaties, mogelijk een negatieve invloed kunnen 
hebben op specifieke belanghebbenden of op de 
maatschappij in het algemeen.
Wij streven ernaar om door middel van onze eigen 
activiteiten en door samenwerking met onze zakelijke 
relaties dergelijke risico's tot het laagst haalbare 
niveau te beperken. 

Overzicht8



Bron Opslaan Mengen Leveren

Betalingen aan overheden | 
Bevolking van producerende landen.

Geuroverlast | Werknemers, aannemers, leveranciers en lokale gemeenschappen.

Blootstelling aan stof | Werknemers, aannemers, leveranciers en lokale gemeenschappen.

Toestemming gemeenschap | Plaatselijke gemeenschappen.

Rechten van zeevarenden |  
Werknemers, aannemers, leveranciers 
en lokale gemeenschappen.

Toegang tot klachtenprocedures | Lokale gemeenschappen, werknemers, aannemers en leveranciers.

Verantwoorde inkoop | Burgers van producerende en consumerende landen.

Damp opvang | Werknemers, aannemers, leveranciers en lokale gemeenschappen.

Onveilige omstandigheden | Werknemers, aannemers, leveranciers en lokale gemeenschappen.

Volksgezondheid | Werknemers, aannemers, leveranciers, lokale en internationale gemeenschappen.

Olie-opslag | Werknemers, aannemers, leveranciers en lokale gemeenschappen.

Transportveiligheid | 
Lokale gemeenschappen, werknemers, 
aannemers en leveranciers.

Droge lading liquefactie | 
Werknemers en aannemers.

Beheer van residudammen | Lokale gemeenschappen, werknemers 
en aannemers. 

Klimaatverandering | Internationale gemeenschap.

Vakbondserkenning en arbeidsrechten | Werknemers, aannemers en leveranciers.

Voorkomen van vervuiling | Lokale gemeenschappen, werknemers, aannemers en leveranciers.

Productimpact | Burgers van consumerende landen.

Omkoping en corruptie | Burgers van producerende en consumerende landen.

Pertinente vraagstukken en getroffen 
rechthebbenden

Trafigura bedrijfsbrochure 2020 9
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Ruwe olie
De sterke technische 
capaciteiten en middelen 
van onze ruwe olie-desk 
geven ons de flexibiliteit 
om in te spelen op 
de veranderende 
marktdynamiek. We 
hebben toegang tot 
langetermijnvoorraden van 
verhandelbare oliebronnen 
en beheren opslagtanks 
op strategische 
locaties. Wij bieden 
distributieoplossingen 
voor veel verschillende 
producenten en helpen 
raffinaderijen met op maat 
gemaakte transporten 
en gespecialiseerde 
financiering.

1.023 miljoen

Benzine
De benzinedesk beheert 
een van 's werelds 
grootste administraties 
op het gebied van 
benzine via zeevracht. 
We hebben een actieve 
aanwezigheid op de 
markt in componenten en 
uitgebreide, strategisch 
gelegen opslagtanks. 
Een wereldwijde 
aanwezigheid op het 
gebied van opslag, 
strategische relaties 
met downstream-
marktdeelnemers 
en ons zorgvuldig 
beheerd wereldwijd 
distributiesysteem zijn 
onze troeven.

218 miljoen

Middendestil-
laten
Trafigura beheert een 
van de grootste midden-
destillatenportefeuilles 
binnen haar wereldwijde 
netwerk. Wij handelen in 
het volledige assortiment 
destillaten, van laag tot 
hoog zwavelgehalte. Onze 
handelsteams voor mid-
dendestillaten verhandelen 
kerosine, diesel en gasolie. 
We gebruiken ons wereld-
wijde opslagnetwerk om 
producten te mengen  
volgens lokale specifi-
caties. Ons team kan 
zich snel aanpassen aan 
constant veranderende 
specificaties over de hele 
wereld zodat al onze klan-
ten een zo groot mogelijke 
flexibiliteit hebben.

267 miljoen

Stookolie
De handelsdesk voor 
stookolie combineert 
wereldwijde aanwezigheid, 
marktkennis en efficiënte 
logistiek om producenten 
en eindgebruikers met 
elkaar te verbinden. 
Ons team heeft een 
aanzienlijke en duurzame 
grondstoffenhandel 
opgebouwd en nauwe 
banden gesmeed met 
eindgebruikers in de 
bunkermarkt. Wij voldoen 
aan de behoeften van 
onze klanten door het 
mengen en transporteren 
tussen ons wereldwijde 
netwerk van gehuurde en 
eigen opslagfaciliteiten. 

185 miljoen

Olie- en 
aardolieproducten

Nafta
Trafigura is een 
toonaangevende handelaar 
in nafta. We verzorgen 
de inkoop, opslag en 
het mengen van alle 
producten en kwaliteiten 
waar de meeste vraag 
naar is, en ondersteunen 
handelsstromen naar het 
Verre Oosten, Noord- en 
Latijns-Amerika, Afrika en 
Europa. Gezien de nauwe 
relatie tussen de handel 
in nafta en activiteiten in 
segmenten als benzine 
en petrochemicaliën, 
stelt deze markt Trafigura 
in staat de voordelen 
van haar geïntegreerde 
handelsmodel te 
maximaliseren.

143 miljoen

Verhandeld aantal vaten in 2019

Overzicht10



Biodiesel
De biodieseldesk is 
volledig geïntegreerd in 
ons wereldwijde team 
voor middendestillaten. 
Het werkt aan de 
promotie van biodiesel als 
een duurzaam alternatief 
voor en aanvulling op 
diesel op basis van 
fossiele brandstoffen. 

4 miljoen

Lpg
Trafigura is een 
toonaangevende handelaar 
in de lpg-markt. Onze 
wereldwijde aanwezigheid 
en een sterk logistiek 
systeem ondersteunen 
onze handelsactiviteiten. 
Met controle over 
onze eigen opslag- en 
charteringsfaciliteiten, 
kunnen we 
vrachtspecificaties 
aanpassen aan een 
breed scala van klanten, 
van petrochemische 
consumenten en mengers 
tot klanten op het gebied 
van autogas en gasflessen. 

88 miljoen

Condensaten
Trafigura is een 
toonaangevende 
internationale handelaar 
in condensaten en 
brengt in alle delen 
van de wereld een 
grote verscheidenheid 
aan kwaliteiten op de 
markt. We ontwikkelen 
nieuwe toepassingen 
voor condensaten 
met een gevarieerd 
klantenbestand dat 
raffinaderijen, splitters 
en petrochemische 
faciliteiten omvat. 

13 miljoen

Lng
In deze snelgroeiende 
energiemarkt blijft 
Trafigura een van 
's werelds grootste 
onafhankelijke lng-
handelaren. Naast 
onze spotactiviteiten 
hebben we een stevige 
langetermijnafname vanuit 
de VS en elders, waardoor 
we een ongeëvenaarde 
zekerheid van levering 
kunnen bieden. Onze lng-
infrastructuuractiviteiten 
ondersteunen klanten met 
strategisch inzetbare activa 
die kostenvoordelen, 
flexibiliteit en modulariteit 
bieden. 

116 miljoen

Aardgas
Onze aardgasdesk, gericht 
op de VS en Europa, is 
aanzienlijk gegroeid om 
aan de stijgende vraag 
te voldoen, aangezien 
aardgas zijn aandeel in 
de samenstelling van het 
energieopwekkingsaanbod 
blijft uitbreiden. 
Wij zijn de grootste 
gasinkoper in Texas en 
de grootste leverancier 
van gas aan Mexico. In 
Europa hebben we een 
groeiende verkoop van 
aardgas aan Oekraïne, 
Spanje en Italië.

158 miljoen

Trafigura is een van 's werelds grootste onafhankelijke 
handelsondernemingen in olie- en aardolieproducten en een 
van de weinige met echte wereldwijde aanwezigheid en 
omvattende productdekking. Onze expertise wordt geëvenaard 
door uitgebreide logistieke en opslagmogelijkheden over de 
hele wereld. 

2,2 miljard

Verhandeld aantal vaten 
olie- en aardolieproducten

6,1 miljoen

Dagelijks verhandeld aantal 
vaten olie- en aardolieproducten
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Als een van 's werelds 
grootste handelaren in 
metalen en mineralen  
bouwt Trafigura aan een 
wereldwijde verbinding 
tussen mijnwerkers, 
smelterijen en fabrikanten 
van geraffineerde metalen. 

We bieden financiële 
ondersteuning door middel 
van afnameovereenkomsten, 
gestructureerde financiering 
en tolregelingen en 
ontwikkelen downstream 
verkooppunten die de 
volumegroei ondersteunen.

97,2 mmt 
Totaal volume verhandelde 
metalen en mineralen

Metalen en 
mineralen

Overzicht12



IJzererts
Wij handelen in het volledige 
spectrum van ijzerertsproducten 
en -kwaliteiten. Met inkoopteams 
in alle belangrijke exportlanden 
maken we gebruik van ons 
uitgebreide internationale 
netwerk om specifieke kopers 
te verbinden met bepaalde 
soorten voorraden. We kopen 
kostenconcurrerende voorraden 
via onze nauwe relaties met de 
grote producenten en bieden 
ondersteuning aan kleinere 
mijnbouwondernemingen. 
Onze verkoopteams in China 
hebben sterke contacten 
met staalfabrieken en lokale 
handelshuizen. 

17,9 mmt

Steenkool
Wij zijn een van de slechts twee 
echt wereldwijde exploitanten 
op het gebied van thermische 
kolen. Onze focus ligt op 
innovatieve inkoopstrategieën, 
handelsstromen en 
leveringsmethoden. Wij 
betrekken cokeskolen 
voor wereldwijde ijzer- en 
staalproducenten en zijn sterk 
aanwezig in de cokes- en 
petcokemarkt. 

59,4 mmt

Geraffineerde 
metalen
Trafigura is marktleider voor het 
merendeel van de geraffineerde 
metalen die we verhandelen. Dit 
zijn onder andere koperkathoden, 
blisterkoper en koperdraadstaven, 
aluminium, lood, zink, nikkel en 
edele metalen. 
We hebben de kennis in huis om 
snel en kostenefficiënt metalen 
uit de hele wereld te betrekken. 
Onze focus ligt op het bouwen 
van volume en het voldoen aan 
de uiteenlopende behoeften van 
producenten en eindgebruikers.

9,3 mmt

Koper

Zink

Lood

Aluminium

Nikkel

Edele metalen

Steenkool

Thermische kolen

Cokes

Petroleumcokes

Concentraten
Trafigura is marktleider in 
de handel van koper, zink, 
lood en nikkelconcentraten, 
evenals van aluminium- en 
kobalthydroxide. We creëren 
een meer samenhangende 
toeleveringsketen voor 
onze klanten met gebruik 
van geografische en 
kwaliteitsarbitrages. Zorgvuldig 
geselecteerde investeringen 
in infrastructuur bevorderen 
de volumegroei. Wij werken 
aan de ontwikkeling van 
langdurige relaties en aan het 
garanderen van een consistente, 
hoogwaardige dienstverlening.

10,6 mmt

Koper

Zink

Lood

Nikkel

Kobalt

Alumina
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Energie en 
hernieuwbare 
bronnen
Het wereldwijde succes van Trafigura is gebaseerd op ons vermogen om traditionele 
toeleveringsketens te laten evolueren en nieuwe markten te ontwikkelen. Deze 
expertise is zeer relevant in het veranderende energielandschap van vandaag.

We bouwen aan onze aanwezigheid en positie in de snel evoluerende hernieuwbare 
energiesector door middel van een reeks strategische, gerichte verbintenissen.

Handel in energie en 
hernieuwbare bronnen
Onze handelsdesk voor hernieuwbare energie bouwt 
voort op onze capaciteiten en ons inzicht in andere 
energiemarkten.
Wij bouwen aan een actieve aanwezigheid door het 
verhandelen van belangrijke derivatencontracten, 
voornamelijk op de Amerikaanse en Europese markten. 
Deze activiteit vormt een aanvulling op de groei van 
fysieke transacties naarmate de vraag naar handels- 
en bemiddelingsdiensten op de elektriciteitsmarkten 
zich ontwikkelt.

Investeren in 
duurzame energie
Nala Renewables
Nala Renewables is een nieuw opgerichte joint 
venture tussen Trafigura en wereldwijde beheerder van 
institutionele beleggingsfondsen IFM Investors, die is 
gericht op de ontwikkeling van projecten op het gebied 
van zonne-energie, windenergie en energieopslag overal 

ter wereld, met een totale capaciteit van 2 gigawatt in 
de komende vijf jaar.
Het bedrijf zal direct toegang hebben tot 250 megawatt 
aan duurzame-energieprojecten van de Trafigura 
Group die momenteel in voorbereiding zijn en zal 
op dit bestaande portfolio voortbouwen door te 
investeren in duurzame projecten en bedrijven in diverse 
ontwikkelingsfasen. Het zal tevens projecten opzetten en 
uitvoeren naast activa van de wereldwijde mijnbouw-, 
haven- en smeltinfrastructuur van de Trafigura Group, 
waarbij de opgewekte duurzame energie zal worden 
gebruikt om een deel van deze installaties van energie 
te voorzien.
Nala Renewables zal Trafigura en geselecteerde 
derde investeerders tevens de mogelijkheid bieden 
te investeren in meer duurzame projecten via het 
Renewables Fund van onze beleggingsmaatschappij en 
dochteronderneming Galena Asset Management.

PASH Global
Als mede-eigenaar van duurzame-energieontwikkelaar 
PASH Global, investeert Trafigura tevens afzonderlijk 
in een nieuw zonne-energieproject in Mali, met een 
capaciteit van 50 megawatt. Als grootste zonnepark van 
West-Afrika zal het meer dan 91.000 huishoudens van 
groene stroom voorzien, waardoor jaarlijks bijna  
52.000 ton aan koolstofuitstoot wordt bespaard.
Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van 
grootschalige installaties van fotovoltaïsche panelen 250mw 

Hernieuwbare energieprojecten toegankelijk voor GRF

2000mw

Streefdoel duurzame energieportefeuille tegen 2027 (GRF)
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bij energie-intensieve Trafigura-investeringen en eigen 
activa, waaronder mijnen en logistieke terminals. 
Metaalverwerking is een van de meest energie-
intensieve van alle industriële activiteiten. Trafigura's 
zink- en loodsmelterij Nyrstar investeert in grootschalige 
accu's en de opwekking van hernieuwbare energie in 
haar wereldwijde netwerk van fabrieken. Het ontwikkelt 
meer dan 100 megawatt duurzame energie voor haar 
eigen bedrijfsvoering, met een overschot aan energie dat 
weer aan het net kan worden verkocht, wat bijdraagt aan 
de uitbreiding van haar handelsactiviteiten.

pashglobal.com

Investeren in ontwrichtende 
hernieuwbare technologieën 
Trafigura heeft een durfkapitaalfonds opgericht om te 
investeren in een aantal ontwrichtende hernieuwbare 
technologieën in een vroeg stadium, waaronder 
waterstofenergie en alternatieve brandstoffen, 
technologieën voor de opslag van hernieuwbare energie 
en koolstofbenutting.
Trafigura zal deze bedrijven ondersteunen door gebruik 
te maken van haar expertise en wereldwijde netwerk, 
om zo hun technologieën op grote schaal op de markt te 
brengen en de energietransitie te helpen versnellen.

Strategische belangen in 
de waterstofsector
Hy2gen
Waterstof, met name groene waterstof, die wordt 
geproduceerd uit hernieuwbare energiebronnen, heeft 
een aanzienlijk potentieel om de energietransitie te 
versnellen naarmate de wereld zich ontwikkelt in de 
richting van een koolstofarme economie. De hogere 
energiedichtheid per gewichtseenheid maakt het meer 
geschikt voor industriële toepassingen met een hoger 
energieverbruik dan de op lithium-ion gebaseerde 
technologieën die in veel van de huidige elektrische 
voertuigen worden gebruikt.
Brandstofcel aangedreven elektromotoren profiteren 
ook van hogere rendementen dan verbrandingsmotoren 

en de markt voor dit type technologie is de afgelopen 
jaren aanzienlijk gegroeid. Daarnaast zien we potentiële 
toepassingen voor waterstof in off-grid mijnen en  
de productie van chemicaliën.
Wij hebben een belang genomen in de start-up Hy2gen. 
Het Duitse bedrijf brengt specialisten samen met 
ervaring in het ontwikkelen, bouwen en in bedrijf stellen 
van installaties voor de productie van groene waterstof 
en waterstofgebaseerde e-brandstoffen en biedt 
daarmee betere manieren om CO2-vrije of CO2-neutrale 
brandstoffen en opslagoplossingen te realiseren. De 
eerste installaties worden gebouwd in Canada, gevolgd 
door andere installaties in Frankrijk, Mexico, Noorwegen 
en Zuid-Afrika. Het bedrijf streeft ernaar marktleider te 
worden op het gebied van waterstof en e-brandstoffen 
voor mobiliteit en industrie. Gebieden waar het 
momenteel moeilijk blijkt om de uitstoot aanzienlijk 
te verminderen.

hy2gen.com

Investeren in energieopslag
Quidnet Energy
Efficiënte energieopslag speelt een cruciale rol in de 
koolstofarme economie. Effectieve opslagsystemen 
zijn essentieel voor de integratie van intermitterende 
hernieuwbare energie in elektriciteitsnetten door 
pieken en dalen in de elektriciteitsopwekking af te 
stemmen op veranderende vraagpatronen. Onze 
strategische investering in Quidnet Energy, een bedrijf 
dat zich bezighoudt met schone energie, draagt bij 
aan het leveren van een kosteneffectief alternatief 
voor opslag in hydropompen, de enige bestaande 
oplossing voor langdurige opslag op dit moment. 
Quidnet's geomechanische pompopslagsysteem (GPS) 
is gebaseerd op waterkrachtprincipes. Het pompt 
water onder de grond dat vervolgens onder hoge druk 
in rotsformaties wordt opgeslagen. In tijden van grote 
vraag wordt dit terug naar de oppervlakte gebracht, waar 
het de elektriciteitsturbines aandrijft.

quidnetenergy.com 
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Trafigura voegt waarde toe 
aan de wereldwijde handel 
in natuurlijke hulpbronnen 
door het leveren van 
uitzonderlijke service en 
prestaties in de gehele 
toeleveringsketen.

Hoe we 
waarde 
toevoegen
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EindgebruikersProducenten

Verwerkers

Bron Opslaan Mengen Leveren

Waar Trafigura waarde toevoegt

Kostenreductie

Marktkennis 

Lage financieringskosten

Operationele efficiëntie

Schaalvoordelen

Infrastructuurinvesteringen

Optimalisatie van de toeleveringsketen

Risicobeheer

Afgedekte prijsrisico's

Afgedekt valutarisico

Politieke en 
aansprakelijkheidsrisicoverzekering

Naleving van de regelgeving

Geïntegreerde systemen en processen

Goed bestuur en verantwoordelijkheid

Markttoegang

Mondiaal netwerk

Gestructureerde handelsfinanciering

Vooruitbetalingen en 
afnameovereenkomsten

Service en prestaties 
Trafigura is een onafhankelijke fysieke handels- en 
logistieke onderneming, die eigendom is van meer dan  
700 van haar werknemers. Zonder externe aandeelhouders 
kunnen we ons volledig richten op het creëren van 
langetermijnwaarde door onze klanten op de eerste plaats 
te zetten. We hebben de middelen en de flexibiliteit om 
aan hun veranderende behoeften te voldoen. 
Veel van onze tegenpartijen zijn strategische spelers in hun 
respectievelijke markten. Ze rekenen op ons om correct 
gespecificeerde goederen op tijd te leveren, elke keer weer.
We gebruiken onze wereldwijde aanwezigheid, 
marktkennis en logistieke capaciteiten om de handel 
beter te laten verlopen. Dat doen we door vraag en 
aanbod op elkaar af te stemmen, toeleveringsketens te 
optimaliseren en aan de behoeften van onze klanten 
over de hele wereld te voldoen.

Als wereldwijd financiering tegen lage kosten handelshuis 
geniet Trafigura aanzienlijke schaalvoordelen en heeft het 
toegang tot goedkope financiering door internationale 
kredietverstrekkers. Wij beheren operationele en 
financiële risico's over de hele wereld. Dankzij 
geïntegreerde systemen en processen kunnen we binnen 
de hele Groep consistent hoge standaarden toepassen. 
Intense concurrentie en markttransparantie 
benadrukken het belang van service en operationele 
efficiëntie. We streven ernaar om de fysieke levering te 
stroomlijnen en te vereenvoudigen. Daarvoor investeren 
we in infrastructuur, opslag, transport en logistiek.
Op de volgende pagina's presenteren we enkele van 
de manieren waarop onze strategische aanpak en 
wereldwijde middelen de handel bevorderen.
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Wereldwijd 
bereik 
en schaal
Onze activiteiten plaatsen ons in het hart van de 
wereldeconomie – we werken met overheden, 
staatsbedrijven en toonaangevende multinationals. Jaarlijks 
sluiten wij meer dan 4000 transportovereenkomsten 
en verhandelen meer dan 380 miljoen metrische ton 
grondstoffen. 
Trafigura's wereldwijde netwerk ondersteunt onze 
handelsactiviteiten. We zijn actief in 41 landen op zes 
continenten. Elk van onze kantoren heeft toegang tot 

de kennis, middelen en ondersteuning van de Trafigura 
Groep. We investeren continu in systemen en processen 
die ons in staat stellen om effectief te opereren in 
complexe markten. 
Onze toonaangevende logistieke capaciteiten maken 
het mogelijk om overal ter wereld op betrouwbare en 
efficiënte wijze grondstoffen in te kopen, op te slaan,  
te mengen en te leveren.

Via ons wereldwijde netwerk 
smeden we sterke verbindingen 
tussen leveranciers en 
eindgebruikers, efficiënte logistiek 
en een ongeëvenaard marktinzicht. 

4,173
Overeenkomsten voor transport en chartering

389,2 mmt

Gecombineerd volume verhandelde grondstoffen
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Wereldwijde transport van ruwe olie uit de VS
Trafigura's exclusieve commerciële rechten bij de 
terminal van Buckeye Texas Partners in Corpus 
Christi aan de kust van Texas positioneren ons als een 
belangrijke speler in de snelgroeiende Amerikaanse 
exportmarkt voor ruwe olie. 
De terminal heeft ongeveer zeven miljoen vaten 
opslagcapaciteit voor vloeibare aardolieproducten. 
Het complex bevat een van de grootste gekoelde 
en gecomprimeerde lpg-opslagfaciliteiten in de VS, 
pijpleidingverbindingen voor het ontvangen van ruwe 
olie en condensaatproductie uit het Permian Basin 
en de Eagle Ford schalie, vijf aanlegplaatsen voor 
vrachtschepen, waaronder drie diepwateraanlegplaatsen 

die geschikt zijn voor Suezmax-klasse tankers, en drie 
condensaatsplitters met een gezamenlijke capaciteit van 
100.000 vaten per dag. 
We hebben langetermijnovereenkomsten gesloten 
met grote pijplijnbedrijven voor het transport van ruwe 
olie en condensaat van Eagle Ford, een van de meest 
productieve en winstgevende schalies in de VS. 
Ons wereldwijde netwerk stelt ons in staat om vaten 
van Amerikaanse klanten te leveren aan tegenpartijen 
over de hele wereld – vanaf zo dichtbij als het Caraïbisch 
gebied en Latijns-Amerika – tot zo ver weg als China.
trafigura.com/spotlightus

7,3 miljoen

Vatopslagcapaciteit 
voor olie- en 
aardolieproducten 
in Corpus Christi
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Bron 
Trafigura Peru koopt 
koperconcentraat van meer 
dan 150 kleine, middelgrote 
en grote Peruaanse mijnen. 
Het maakt afspraken over 
financieringsstructuren voor 
de lange termijn en maakt 
gebruik van instrumenten voor 
het afdekken van prijsrisico's, 
technische ondersteuning en 
logistieke oplossingen om een 
stabiele bevoorrading veilig 
te stellen en leveranciers in 
staat te stellen zich op hun 
kernactiviteit te concentreren. 

Transport 
Impala Terminals biedt 
logistieke oplossingen 
vanaf de mijn tot de haven. 
Concentraten worden per 
vrachtwagen en per spoor 
vervoerd naar het magazijn in 
Callao, de grootste haven van 
Peru. 

Opslaan 
Het Callao-magazijn van 
Impala Terminals is 's werelds 
grootste overdekte meng- en 
opslagterminal voor de export 
van mineralen.

Mengen 
Impala Terminals combineert 
meerdere leveringen om te 
voldoen aan de specificaties en 
de hoeveelheden die worden 
vereist door haar wereldwijde 
klanten.

End-to-end 
service
Trafigura is particulier eigendom en volledig 
onafhankelijk. Wij koesteren die status, die concrete 
zakelijke voordelen biedt en ons op de behoeften 
van onze klanten houdt gericht. We werken aan de 
ontwikkeling van sterke, wederzijds voordelige relaties 
met onze klanten door hun behoeften volledig te 
begrijpen en eraan te voldoen. 

We hebben toegang tot moeilijk bereikbare locaties en 
bieden technisch advies en financiële ondersteuning. We 
bouwen infrastructuur en bedenken logistieke oplossingen 
om transport te stroomlijnen en te vereenvoudigen. Wij 
opereren op schaal met hypermoderne terminals. Wij 
leveren grondstoffen waar en wanneer ze ook nodig zijn, 
conform de juiste specificaties.

Overbrengen van koperconcentraten uit 
Peruaanse mijnen naar internationale 
markten

We configureren onze activiteiten rond 
de behoeften van onze klanten. Onze 
diensten voegen in elke fase van de 
toeleveringsketen waarde toe.
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Laden 
Gemengd concentraat 
wordt via een twee 
kilometer lange, door Impala 
Terminals meegefinancierde 
transportband overgebracht 
naar een afgemeerd schip 
dat door de transport- en 
charteringafdeling van 
Trafigura is gecharterd. 

Transport 
Het gecharterde schip 
vervoert het concentraat 
naar kopersmelterijen over 
de hele wereld. Smelterijen 
behandelen en verfijnen 
het koperconcentraat tot 
koperkathoden. 

Bron 
Trafigura koopt koperkathoden 
van smelterijen. 

Leveren 
Trafigura verkoopt 
koperkathoden op binnenlandse 
en internationale markten. 
Eindgebruikers van koper zijn 
onder meer kabel-, buizen- en 
bandproducenten.
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Financiële 
kracht en 
expertise

Klanten ondersteunen met 
financiële oplossingen
Grondstoffenproducenten maken gebruik 
van vooruitbetalingsstructuren om liquiditeit 
te verkrijgen en toegang te krijgen tot een 
breed scala aan financiële partners. Trafigura 
is een van de belangrijkste aanbieders van 
financiële oplossingen voor klanten in de 
grondstoffenhandel. Wij organiseren financiële 
ondersteuning van tussen de 500.000 en 5 
miljard dollar voor periodes van 30 dagen tot 
5 jaar in jurisdicties over de hele wereld voor 
elke grondstof die wij verhandelen. Ons doel is 
om de grondstoffenstromen te verwerken en 
tegelijkertijd te helpen om de liquiditeit voor 
veel producenten te verhogen. 
Wij monetiseren de toekomstige productie van 
grondstoffen voor producenten en verwerkers. 
We maken gebruik van ons omvangrijke 
relatienetwerk in de bank- en verzekeringssector 
om vooruitbetalingsfaciliteiten te ondersteunen 
en te verzekeren. Ons bewezen trackrecord 
trekt samenwerking aan van zowel 
grondstoffenproducenten als van financiële 
bondgenoten.
Meer informatie over grondstoffenfinanciering 
vindt u in onze publicatie Prepayments 
Demystified, die hier beschikbaar is:
commoditiesdemystified.info

PREPAYMENTS  
DEMYSTIFIED 
AN ADDENDUM TO THE  
COMMODITIES DEMYSTIFIED GUIDE

Ons bedrijfsmodel is 
veerkrachtig, zelfs in  
de meest volatiele 
marktomstandigheden.

Trafigura maakt gebruik van haar sterke balans 
en infrastructuurmiddelen om tegenpartijen te 
ondersteunen met vooruitbetalingsovereenkomsten, 
tolregelingen en alternatieve vormen van financiële 
steun. We onderhouden kredietovereenkomsten met 
circa 135 banken. 
Ons bedrijfsmodel stelt veerkracht en zorgvuldig 
risicobeheer voorop. We hebben de financiële 
mogelijkheden en expertise om effectief te opereren in 
volatiele markten. In bijna drie decennia zijn we gewend 
geraakt aan industriële cycli en hebben we een grondig 
inzicht in de behoeften van onze tegenpartijen gekregen. 
We dekken prijsrisico's systematisch af. We hebben 
systemen en procedures die ons in staat stellen om 
complexe combinaties van operationele en financiële 
risico's te beheren.

135
Kredietverstrekkende banken

$ 59,7 miljard

Totaal kredietlijnen
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Logistiek en 
infrastructuur
We creëren en ontwikkelen actieve 
handelsroutes. Waar geen infrastructuur 
bestaat, bouwen we die op. Als deze al 
bestaat, investeren we in de verbetering 
ervan. 
We hebben een wereldwijd bedrijf opgebouwd met  
het oog op één basistaak – handelsbevordering.  
We benaderen dat met een eensgezindheid waarbij  
we al onze energie en middelen inzetten. 

Onze strategisch gelegen infrastructuur brengt onze 
klanten dichter bij de wereldmarkten. We investeren 
in havens, terminals en logistiek om onze fysieke 
handelsactiviteiten te verbeteren. Wij bouwen 
magazijnen en opslagfaciliteiten, exploiteren en 
gebruiken vrachtwagenparken en binnenvaartvloten, 
kopen en charteren schepen, en ontwikkelen mijnen – 
waarbij we eersteklas systemen opzetten – allemaal om 
de handelsstromen te verbeteren.
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Multimodale logistiek creëren in Colombia
De investering van Impala Terminals in Colombia ter 
waarde van 1 miljard dollar heeft 640 kilometer van 
de Magdalena-rivier omgevormd tot een multimodale 
logistieke doorgang. Er zijn nu 101 dubbelwandige, droge 
en natte vrachtschepen die olie en andere vloeibare 
bulkproducten, containers, kolen en andere grondstoffen 
vervoeren van en naar belangrijke productie- en 

consumptiegebieden in het hart van Colombia en de 
belangrijkste Colombiaanse havens aan de Caraïbische 
Zee. Een speciaal gebouwde rivierhaven van 550.000 
m2 in Barrancabermeja, met een opslagcapaciteit van 
meer dan 850.000 vaten ruwe olie en nafta is een 
consolidatieknooppunt voor het verbinden van rivier-  
en wegladingen.
impalaterminals.com

101
Dubbelwandige 
vrachtschepen

850.000
Olieopslagcapaciteit  
vaten ruwe olie en nafta  
in Barrancabermeja
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Industriële 
activa en 
investeringen

We investeren in bedrijven 
en infrastructuur die 
toeleveringsketens 
stroomlijnen en 
vereenvoudigen. We kopen 
en bouwen terminals, 
opslag-, productie- en 
verwerkingsfaciliteiten.

Hoe we waarde toevoegen26



Trafigura is de meerderheidsaandeelhouder van Nyrstars 
operationele activiteiten. Ons meerderheidsbelang in 
de leidende metaalverwerkingsgroep ondersteunt onze 
groeiende zink- en loodactiviteiten. 
Nyrstar heeft een toonaangevende marktpositie in 
lood en zink. Het is de op een na grootste smelter van 
zinkmetaal ter wereld, met een productie van meer dan 
een miljoen ton per jaar. 
Langlopende koop- en verkoopafspraken handhaven 
de continuïteit van de levering voor Trafigura en stellen 
Nyrstar in staat gebruik te maken van haar sterke 
marketingpositie.
nyrstar.com

Trafigura Mining Group beheert de mijnbouwactiviteiten, 
ontwikkelt projecten, voert technische audits uit op 
bestaande en potentiële projecten en biedt advies- en 
ondersteuningsdiensten aan de rest van het bedrijf.
De belangrijkste activiteiten zijn in het Caribisch gebied, 
Europa en Latijns-Amerika. De groep exploiteert de Catalina 
Huanca-mijn in Peru en is actief in Brazilië en Cuba. 
Minas de Aguas Teñidas (MATSA), het vlaggenschip van 
de groep op het gebied van mijnbouw, is eigendom 
van een joint venture met de in Abu Dhabi gevestigde 
investerings- en ontwikkelingsmaatschappij Mubadala. 
MATSA produceert koper en polymetaalerts op de 
Iberische pyrietgordel in de Spaanse regio Andalusië in 
het zuidwesten van Spanje.
trafigura.com/mining
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Impala Terminals, de onafhankelijk beheerde 
multimodale logistieke tak van de Trafigura 
Groep, richt zich op exportgedreven opkomende 
markten. Het bezit en exploiteert havens, terminals, 
magazijnen en transportmiddelen die end-to-end 
logistieke oplossingen bieden voor droge en vloeibare 
bulkladingen, stukgoed en containers, zowel voor 
Trafigura als voor externe klanten. 
Impala Terminals heeft bijzondere expertise in het 
leveren van efficiënte logistieke oplossingen in 
uitdagende omgevingen en moeilijk bereikbare locaties. 
Het combineert strategisch gelegen infrastructuur 
met multimodale logistiek om toeleveringsketens te 
stroomlijnen en wereldwijde handel te bevorderen. 
Haar logistieke oplossingen in Afrika, Latijns-Amerika 
en Spanje integreren toegang tot binnenvaartschepen, 
vrachtwagens, spoorwegen, opslagplaatsen en directe 
aanlegplaatsen. Een aantal activiteiten van Impala 
Terminals worden geëxploiteerd als joint ventures met 
onafhankelijke investeerders. 

De joint venture van Impala Terminals met IFM 
Investors in haar Paraguayaanse, Peruaanse, 
Mexicaanse en Spaanse activa en de wereldwijde 
business unit expeditie en logistiek vergroten de 
financiële stabiliteit van Impala Terminals. 
De synergieën die deze samenwerking biedt, stellen 
Impala Terminals in staat om nieuwe zakelijke 
mogelijkheden te verkennen en haar wereldwijde 
aanwezigheid te vergroten. 
Op schaal en over de hele wereld heeft Impala 
Terminals de capaciteiten en de mensen om veilige, 
betrouwbare en kosteneffectieve verbindingen 
te smeden tussen grondstofproducenten en 
eindgebruikers. 
impalaterminals.com

Hoe we waarde toevoegen28

https://www.impalaterminals.com/


Terrafame is een Fins multimetaalbedrijf dat nikkel, 
kobalt en zink produceert met behulp van de 
milieuvriendelijke bioheap uitlogingstechnologie in haar 
mijn in Sotkamo, Finland. 
Galena Asset Management, onze beleggingsdochter, 
identificeert kansen voor reële activa en stelt deze 
beschikbaar aan externe beleggers via passende structuren. 
Ongeveer 70 procent van het beheerd vermogen van 
Galena is afkomstig van institutionele beleggers. 
De acquisitie van een substantieel belang in Terrafame 
draagt bij aan de financiering van een ambitieus 
beleggingsprogramma voor het bedrijf. Het wordt 
aangevuld met kredietfinanciering van Trafigura en de 
Finse investeringsmaatschappij Sampo Plc. 
Begin 2021 is Terrafame van plan een nieuwe 
productiefaciliteit te openen voor de levering van 
batterijchemicaliën voor elektrische voertuigen. Dit 
zal de wereldwijde marketingexpertise van Trafigura 
benutten om een kortere, duurzamere toeleveringsketen 
voor producenten van voertuigbatterijen aan te bieden. 
galena-invest.com
terrafame.com 

Puma Energy is een wereldwijde distributiemaatschappij 
voor olie- en aardolieproducten ondersteund door sterke 
infrastructuurmiddelen. Het is actief in 46 landen op vijf 
continenten. Het bedrijf beheert meer dan 22 miljoen 
m3 brandstof via een netwerk van 103 terminals, 
84 luchthavens en meer dan 2900 tankstations.
Puma Energy is een belangrijke downstream energie-
investering voor Trafigura. Het opereert onafhankelijk, 
maar profiteert van synergieën door onze toegang tot 
wereldwijde brandstofmarkten. Trafigura is de grootste 
aandeelhouder van het bedrijf. 
Het unieke bedrijfsmodel van Puma Energy richt zich 
op internationaal bereik en downstreamlevering. Het 
integreert brandstofleveringsstructuren en investeert in 
infrastructuur om mogelijkheden te maximaliseren in 
snelgroeiende markten. 
pumaenergy.com
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Strategische allianties met 
geselecteerde tegenpartijen 
vergroten de reikwijdte van onze 
activiteiten. Financiële instellingen 
investeren samen met ons. 
Industriële ondernemingen dragen 
aanvullende vaardigheden en 
middelen bij.

Strategische 
allianties

Braziliaans ijzererts exporteren
Porto Sudeste, de belangrijkste havenfaciliteit 
voor ijzererts aan de zuidoostkust van Brazilië, is 
een belangrijke internationale toegangspoort voor 
mijnwerkers in de zogenoemde ijzeren vierhoek. 
De faciliteit met een capaciteit van 50 miljoen ton ten 
zuiden van Rio de Janeiro in Brazilië wordt gezamenlijk 
beheerd door Impala Terminals en Mubadala 
Investment Company. 
De multimodale logistiek van Porto Sudeste smeedt 
nieuwe wereldwijde handelsroutes voor onafhankelijke 

mijnwerkers door middel van transport en schaalvoordelen. 
De particuliere MRS-spoorweg biedt directe toegang 
vanuit de regio Minas Gerais. Een wagonkieper bij 
de terminal lost automatisch de treinwagons. Van 
daaruit brengt een transportband het product naar een 
opslagfaciliteit van 2,5 miljoen ton en verder naar een 
aanlegplaats met een diepte van 20 meter, die twee 
Capesizeschepen tegelijkertijd kan accommoderen en die 
twee scheepsladers van 12.000 ton per uur heeft die klaar 
staan om de overslag van haven naar schip te verzorgen.
portosudeste.com
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Mijnbouw van concentraten in Spanje
Het mijnbouwcomplex Minas de Aguas Teñidas 
(MATSA), dat gezamenlijk eigendom is van Trafigura  
en Mubadala Investment Company, is een van de 
grootste mijnbouwondernemingen van Spanje, met 
een productie van meer dan 4,4 miljoen ton erts- en 
koperconcentraat per jaar. 
De mijnbouwoperatie van MATSA is gekoppeld aan de 
ultramoderne logistiek- en opslagterminal van Impala 
Terminals in de Spaanse kusthaven Huelva. 
Naast het implementeren van toonaangevende 
procedures op het gebied van gezondheid, veiligheid en 
milieu, optimaliseren we de productie, waardoor MATSA 
een van de laagste break-even productiekosten in de 
wereldwijde kopermijnindustrie heeft. 
matsamining.com

Koper smelten in China
Trafigura was de eerste internationale 
handelsonderneming die een belangrijke co-investering 
deed in een Chinese binnenlandse smelterij. 
Ons belang van 30 procent in een van de grootste 
zelfstandige kopersmelterijen, een fabriek van 400.000 
ton per jaar in de provincie Guangxi aan de zuidkust van 
het land, is gekoppeld aan een meerjarige commerciële 
overeenkomst. Trafigura levert nu 30 procent van 
haar concentraten en neemt 30 procent van haar 
koperkathodeproductie af. 
De commerciële samenwerking brengt twee bedrijven 
samen met aanvullende sterke punten. Jinchuan Group, 
dat een meerderheidsbelang heeft, is de op twee na 
grootste koperproducent van China. Het kerngebied 
van het bedrijf ligt in het noordwesten van het land, van 
waaruit het de binnenlandse markt bedient. Trafigura's 
wereldwijde netwerk en handelsexpertise geeft 
toegang tot internationale leveranciers, gevarieerde 
financieringsmogelijkheden en lagere kosten. 
jinchuan-intl.com
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Raffinage van olie in India
Trafigura's belang van 24,5 procent in India's op een 
na grootste particuliere olieraffinaderij versterkt 
de aanwezigheid van de groep in een van 's werelds 
snelstgroeiende energiemarkten. 
De overname in 2017 van een belang van 49 procent 
in Nayara Energy (voorheen Essar Oil Limited), als 
onderdeel van een investeringsconsortium met 
UCP Investment Group en Rosneft, omvatte een 
superraffinaderij van 20 miljoen ton per jaar, opslag- en 
import-/exportfaciliteiten van wereldklasse, meer dan 
5000 tankstations in het hele land en meer dan 2700 
verkooppunten in verschillende stadia van voltooiing. 
De raffinaderij van Nayara Energy bevindt zich in Vadinar 
aan de westkust van India. Het is strategisch gelegen op 
scheepvaartroutes naar grote vraagcentra in het Verre 
Oosten en in de buurt van productiebronnen in het 
Midden-Oosten. 
De volledig geïntegreerde infrastructuur van de 
raffinaderij omvat pijpleidingen, tanks en een eigen 
elektriciteitscentrale, evenals multimodale verzending 
via spoor, weg en zee. 
nayaraenergy.com

Wereldwijde bunkerdiensten
TFG Marine is in 2020 opgericht als een joint venture 
voor de levering en inkoop van scheepsbrandstoffen. 
De mede-eigenaren, Trafigura, Frontline en Golden 
Ocean, zijn marktleiders binnen hun vakgebied, met 
complementaire sterke punten in de wereldwijde handel 
in grondstoffen en in de scheepvaart.
Gezamenlijk ondersteunt hun vraag naar 
scheepsbrandstoffen een vloot van ongeveer 700 eigen 
en gecharterde schepen. De schaalvoordelen die dit TFG 
Marine biedt, leggen de basis om een van de grootste 
allianties voor de inkoop en levering van brandstof 
ter wereld te worden, met een aanzienlijke vraag in 
belangrijke bunkerhubs wereldwijd.
TFG Marine creëert waarde door het aanbieden van 
een end-to-end dienst, waarbij de expertise op het 
gebied van handel in grondstoffen wordt geïntegreerd 
met de infrastructuur en logistiek voor de levering 
van scheepsbrandstoffen. Het is haar wereldwijde 
aanwezigheid snel aan het opschalen. Het heeft 
voorzieningen getroffen voor bunkeractiviteiten in het 
Kanaal, Zuid- en West-Afrika, Singapore, het Caribisch 
gebied en Latijns-Amerika, en er zijn plannen om 
binnenkort verdere ontwikkelingen in Azië, Europa en 
Noord- en Zuid-Amerika aan te kondigen.
tfgmarine.com
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Expeditie en logistiek in 
Latijns-Amerika, Afrika en Spanje
Impala Terminals en IFM Investors hebben een 
50:50 joint venture opgericht, die een netwerk van 
terminalinfrastructuur voor concentraten in Mexico, Spanje 
en Peru bezit en exploiteert. Deze logistieke operaties 
spelen een sleutelrol in het verkeer van koper, lood en 
zink op de wereldwijde markt. De joint venture omvat 
ook fluviale activiteiten in Paraguay en een in Zwitserland 
gevestigde onderneming die wereldwijde expeditie- 
en multimodale transportdiensten in de Afrikaanse 
kopergordel biedt aan Trafigura en externe klanten. 
Als zeer ervaren investeerder in infrastructuur is IFM 
Investors een uitstekende partner voor de Trafigura 
Groep. Wij zullen de door de joint venture vrijgemaakte 
middelen herinvesteren in nieuwe projecten die onze 
handelsstromen ondersteunen.
ifminvestors.com

Amerikaanse ruwe olie uit Texas exporteren 
via een offshore-diepwaterhaven
Trafigura werkt sinds maart 2020 samen met Phillips 66 
om een offshore diepwaterhaven in Texas te ontwikkelen 
voor de export van ruwe olie. De Bluewater Texas 50:50 
joint venture combineert de unieke marktpositie van 
Trafigura in de Verenigde Staten als toonaangevende 
exporteur en verkoper van ruwe olie met de commerciële 
expertise, operationele ervaring en het bestaande 
infrastructuurnetwerk van Phillips 66. Het voorgestelde 
project, dat momenteel in de vergunningsfase verkeert, 
zal door Phillips 66 worden gebouwd en zal bestaan uit 
twee éénpuntsmeersystemen die in staat zijn om very 
large crude carriers (VLCC's) volledig te laden voor de 
export van ruwe olie. 
bwtxterminal.com
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Sociale
samen-
werkings-
verbanden

Vertrouwen opbouwen door  
middel van transparantie
Als belangrijke bevorderaar van de 
wereldhandel zijn wij van mening dat 
rijkdom aan natuurlijke hulpbronnen moet 
bijdragen aan duurzame ontwikkeling en 
armoedebestrijding. Door open te zijn 
over hoe we de natuurlijke hulpbronnen 
beheren in de landen waar we actief zijn, 
krijgt de bevolking van die landen de 
instrumenten in handen om regeringen en 
bedrijven verantwoordelijk te houden. 
Dit was de motiverende factor in 2014, 
toen Trafigura als eerste onafhankelijke 
grondstoffenhandelaar haar steun uitsprak 
voor het Extractive Industries Transparency 
Initiative (EITI). Het EITI is een leidende 
kracht in het wereldwijde streven naar 
een open en verantwoord beheer van 
natuurlijke hulpbronnen. 

Meer dan 50 landen wereldwijd  
zijn betrokken bij de implementatie  
van de EITI-standaard. 
Trafigura zet zich in om de missie 
van het EITI te bevorderen en het 
bereik ervan internationaal uit te 
breiden. In 2019 werden wij de eerste 
grondstoffenhandelaar die lid werd van 
het bestuur van het EITI. Wij werken nauw 
samen met het EITI om de transparantie 
voor de wereldwijde grondstoffenhandel 
uit te breiden door de ontwikkeling 
van beste praktijken en de invoering 
van gemeenschappelijke internationale 
openbaarmakingsnormen in onze sector. 

Onze activiteiten raken mensen over de hele 
wereld, zowel direct als indirect. We werken 
samen met commerciële partners om een 
blijvende positieve invloed te hebben.  
We werken samen met de industrie en  
non-profitorganisaties die onze eigen 
inspanningen versterken en wereldwijde 
problemen aanpakken.
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Verantwoorde inkoop in de 
Democratische Republiek 
Congo (DRC) ontwikkelen
Consumenten en de samenleving 
in het algemeen verwachten dat 
grondstoffenhandelaren hun producten 
op verantwoorde wijze inkopen. Sommige 
handelaren proberen dit te bereiken door 
uitsluitend met grotere producenten 
samen te werken om ervoor te zorgen 
dat mensenrechten en veiligheidsnormen 
worden gehandhaafd. Daarbij wordt echter 
geen rekening gehouden met de zeer grote 
aantallen kleinschalige producenten die 
voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn 
van grondstoffen. Een meer genuanceerde 
benadering erkent dat verantwoorde 
inkoop ook actieve betrokkenheid van 
kleinschalige ambachtelijke mijnwerkers 
kan omvatten.
In 2018 tekende Trafigura een 
driejarige marketingovereenkomst 
voor kobalthydroxide met Chemaf, 
een toonaangevend mijnbouw- en 
verwerkingsbedrijf in de DRC. Het product 
van Chemaf is afkomstig van zowel 
grootschalige gemechaniseerde operaties 
als van een ambachtelijke en kleinschalige 
mijnbouwcoöperatie (ASM) die opereert 
op basis van diens Mutoshi-concessie. 
We werken nauw samen met de 
internationaal gerespecteerde NGO Pact, 
die toezicht houdt op deze activiteiten en 
ervoor zorgt dat ze in overeenstemming 
zijn met de normen van Trafigura. 
We delen wat we hebben geleerd van dit 
proefproject, zodat anderen onze aanpak 
kunnen uitbreiden naar verschillende 
grondstoffen en locaties. Dit zal helpen 
de rechten en arbeidsomstandigheden 
van kleinere producenten te beschermen 
en hen een direct belang in de 
internationale markten te geven. 

Vormgeven aan een duurzame 
toekomst voor de zeevaart
De maritieme sector is een belangrijke 
drijfveer voor de wereldeconomie. 
Scheepvaart is een van de meest 
efficiënte vormen van transport, maar 
gezien de enorme afstanden die worden 
afgelegd en het volume van de vervoerde 
vracht, heeft het nog steeds een 
aanzienlijke invloed op het milieu, met 
een aandeel van 3,5 tot 4 procent in de 
wereldwijde uitstoot van broeikasgassen.
Trafigura is een actieve voorstander van 
het Global Maritime Forum (GMF), dat 
campagne voert voor een wereldwijde 
zeevaart die duurzame economische 
ontwikkeling op lange termijn en het 
menselijk welzijn dient. Wij pleiten voor 
maatregelen om de uitstoot substantieel 
te verminderen, met inbegrip van 
koolstofbelasting en snelheidsbeperking 
voor schepen. Als medeoprichter van 
de Getting to Zero Coalition van het 
GMF streven wij naar een snellere 
decarbonisatie van de scheepvaart 
door het ontwikkelen en inzetten van 
commercieel levensvatbare nul-emissie 
schepen tegen 2030. 

Uitstoot begrijpen 
en minimaliseren
Het internationale vrachtvolume 
neemt elk jaar toe, met een toename 
van de CO2-uitstoot als gevolg. Om te 
voldoen aan het akkoord van Parijs om 
de opwarming van de aarde te beperken 
tot minder dan 2°C en te streven naar 
minder dan 1,5°C, is een transformatieve 
verschuiving nodig die de transportsector 
radicaal koolstofarmer maakt.
Het Smart Freight Centre (SFC) daagt 
de particuliere sector uit om dit 
probleem aan te pakken. Het erkende al 
vroeg dat het bedrijven ontbreekt aan 
duidelijke richtlijnen voor het meten 
en vergelijken van de gevolgen van hun 
uitstoot in de toeleveringsketens. Het 
heeft het Global Logistics Emissions 
Council (GLEC) framework ontwikkeld 
om uitstootberekeningen en rapportage 
te harmoniseren voor alle vormen van 
logistiek, waaronder weg-, spoor-, zee-  
en luchtvervoer.
Trafigura heeft het GLEC-framework 
in 2018 ingevoerd. We zijn sindsdien 
genoemd als Smart Freight Leader voor het 
werk dat we doen om de systematische 
implementatie in onze logistieke ketens te 
stimuleren, waardoor de efficiëntie van de 
toeleveringsketen wordt verhoogd en de 
uitstoot wordt verminderd.
Er is meer werk nodig om veranderingen 
in de hele sector te stimuleren. Daarom 
steunen wij via de Trafigura Foundation 
nieuwe SFC-projecten, waaronder het 
upgraden van het GLEC-framework 
naar een ISO-norm, het ontwikkelen 
van inkooptools, het stellen van 
wetenschappelijk onderbouwde doelen, 
een duurzaam logistiek stappenplan en 
richtlijnen voor bulkvervoer.
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