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TOP wins in Scenario 1 

 
Source:Company and Trinity Research 
 
ESSO wins in Scenario 2 

 
Source:Company and Trinity Research 
 
SPRC wins in Scenario 3 

 
Source:Company and Trinity Research 
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Anti-corruption Progress Indicators 
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