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Nieuws 

Parijs, 23 november 2021 – Tijdens de Libya Energy & Economy Summit, de eerste 
economische conferentie in Libië in 10 jaar, geïnitieerd door de regering van nationale 
eenheid, heeft TotalEnergies met de Libische autoriteiten verschillende overeenkomsten 
getekend voor de duurzame ontwikkeling van de natuurlijke hulpbronnen van het land. 

Deze overeenkomsten zijn bedoeld om zonne-energieprojecten te ontwikkelen die 
elektriciteit leveren aan het Libische volk en om te investeren in projecten die het 
affakkelen van gas in olievelden verminderen om gas te leveren aan 
elektriciteitscentrales, en om bij te dragen aan de nationale doelstelling om de 
olieproductie van het land te herstellen tot 2 miljoen vaten per dag en bevoorrading van 
de wereldmarkten.  

Een van de ondertekende overeenkomsten is een memorandum van overeenstemming 
tussen TotalEnergies en de General Electricity Company of Libya voor de ontwikkeling 
van fotovoltaïsche zonne-energieprojecten met een totale capaciteit van 500 MW die 
zijn ontworpen om elektriciteit te leveren aan het nationale elektriciteitsnet. 

Bovendien keurde de Raad van Ministers van de Regering van Nationale Eenheid de 
gezamenlijke verwerving goed door TotalEnergies en ConocoPhillips van het belang van 
8,16% dat Hess in de Waha-concessies houdt, waardoor het belang van TotalEnergies in 
deze concessies zal toenemen van 16,33% tot 20,41%. Zo bevestigde TotalEnergies 
tijdens de conferentie zijn bereidheid: 

• om de productiecapaciteit van de Waha-concessies te ontwikkelen, met name het 
100 kbpd North Gialo-project, een investering van $ 2 miljard, 

• om te investeren in gaswinningsprojecten om het affakkelen te verminderen en 
energiecentrales in de regio te bevoorraden en zonne-energie te gebruiken om 
Waha's industriële faciliteiten van stroom te voorzien.  

“Deze overeenkomsten weerspiegelen de bereidheid van TotalEnergies om zijn 
investeringen in de Libische energiesector te versterken. We willen het land helpen een 
duurzamere toekomst op te bouwen door een beter gebruik van de natuurlijke 
hulpbronnen van het land, waaronder zonne-energie, wat de toegankelijkheid van 



schonere, betrouwbaardere en meer betaalbare elektriciteit voor het Libische volk direct 
zal verbeteren”, aldus Patrick Pouyanné. , Voorzitter & CEO van TotalEnergies . “We 
maken dus gebruik van onze leiderspositie in de regio, waar de goedkoopste 
koolwaterstoffen worden geproduceerd, om onze ontwikkeling op het gebied van 
hernieuwbare elektriciteit voort te zetten. Deze overeenkomsten illustreren verder het 
duurzame ontwikkelingsmodel van TotalEnergies, een wereldwijd multi-energiebedrijf 
dat producerende landen ondersteunt bij hun energietransitie.” 

 
*** 

 
TotalEnergies in Libië 
TotalEnergies is sinds 1954 aanwezig in Libië. In 2020 bedroeg de productie van het 
bedrijf 43.000 boe/d. Deze productie is afkomstig uit het offshore Al Jurf-veld 
(TotalEnergies, 37,5%), het El Sharara onshore-gebied (TotalEnergies, 15% op blok ex-NC 
115 en 12% op blok ex-NC 186) en de Waha-velden (TotalEnergies, 20.41 %, na de 
gezamenlijke overname van het Hess-belang). 

Over TotalEnergies 
TotalEnergies is een wereldwijd multi-energiebedrijf dat op wereldschaal energie 
produceert en op de markt brengt: olie en biobrandstoffen, aardgas en groene gassen, 
hernieuwbare energiebronnen en elektriciteit. Onze 105.000 medewerkers zetten zich in 
voor energie die steeds betaalbaarder, schoner, betrouwbaarder en voor zoveel mogelijk 
mensen toegankelijk is. TotalEnergies is actief in meer dan 130 landen en stelt 
duurzame ontwikkeling in al zijn dimensies centraal in zijn projecten en activiteiten om 
bij te dragen tot het welzijn van mensen. 
  
TotalEnergies-contacten 

• Mediarelaties: +33 1 47 44 46 99 l presse@totalenergies.com l @TotalEnergiesPR 
• Investor Relations: +44 (0)207 719 7962 l ir@totalenergies.com 

 
Waarschuwing: 
De termen "TotalEnergies", "TotalEnergies-onderneming" of "Bedrijf" in dit document 
worden gebruikt om TotalEnergies SE en de geconsolideerde entiteiten aan te duiden die 
direct of indirect onder zeggenschap staan van TotalEnergies SE. Evenzo kunnen de 
woorden "wij", "ons" en "onze" ook worden gebruikt om te verwijzen naar deze entiteiten of 
naar hun werknemers. De entiteiten waarin TotalEnergies SE direct of indirect een 
deelneming bezit, zijn afzonderlijke juridische entiteiten. TotalEnergies SE is niet 
aansprakelijk voor het handelen of nalaten van deze entiteiten. Dit document kan 
toekomstgerichte informatie en verklaringen bevatten die zijn gebaseerd op een aantal 
economische gegevens en veronderstellingen die zijn gemaakt in een bepaalde 
economische, concurrerende en regelgevende omgeving. Ze kunnen in de toekomst 
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onnauwkeurig blijken te zijn en zijn onderhevig aan een aantal risicofactoren. Noch 
TotalEnergies SE, noch een van haar dochterondernemingen neemt enige verplichting op 
zich om toekomstgerichte informatie of verklaringen, doelstellingen of trends in dit 
document openbaar te actualiseren, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige 
gebeurtenissen of anderszins. Informatie over risicofactoren die de financiële resultaten of 
activiteiten van TotalEnergies kunnen beïnvloeden, wordt verstrekt in het meest recente 
registratiedocument, waarvan de Franstalige versie is ingediend door TotalEnergies SE bij 
de Franse effectentoezichthouder Autorité des Marchés Financiers (AMF), en in het 
formulier 20-F ingediend bij de Securities and Exchange Commission (SEC) van de 
Verenigde Staten. 
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Neem contact op 
  

• Mail : presse@totalenergies.com 

  

• Telefoonnummer : +33 1 47 44 46 99 

  

• Twitter : @TotalEnergiesPR 
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