Protokoil fôrt vid extra bolagsstàmma med aktieâgarna i
Lundin Petroleum AB, org nr 556610-8055, mândagen den
16 april 2007 ki. 13.00 i Nàringslivets bus, Storgatan 19 i
Stockholm

Nirvarande:

Enligt fôrteckning i bilaga 1, med angivande av antal aktier och rôster fôr envar
ràstberâttigad.

Styrelsens ordfôrande Ian H. Lundin ôppnade bolagsstàmman och hâlsade aktieâgarna vâlkomna.

§2
Det beslutades att vâIja advokat Erik Nerpin att som ordfôrande leda dagens stâmma.

§3
Bilagda fôrteckning ôver nârvarande aktieâgare, bilaga 1, faststâlldes att gâlla sâsom rôstlângd vid
stâmman.

§4
Godkândes styrelsens i kallelsen intagna fôrslag tii! dagordning, bilaga 2, att gâlla som dagordning fôr
bolagsstâmman.

§5
§
Till justeringsmân att jâmte ordfôranden justera dagens protokoli utsâgs Peter Rudman, ombud fôr
Nordea Fonder och Bengt Mannerstâl, ombud fôr Magni Mannerstâl Aktiebolag.

§6
Sedan det upplysts att kallelse enligt § 10 i bolagsordningen varit infârd i Svenska Dagbladet och Postoch Inrikes Tidningar mândagen den 2 april 2007 antecknades att stâmman ansâg sig behôrigen
sammankallad.

§7
Anfôrande hôlis av verkstâllande direktôren Ashley Heppenstali angâende styrelsens fàrslag att erbjuda
alimânheten att fôrvârva aktier i Viking Oil and Gas ASA. Anfôrandet hilis pâ engelska.
Besvarade bolagsledningen och ordfôranden frâgor frân aktieâgarna.

§8
Aritecknades att styrelsens fôrslag ail erbjuda alimânheten ail fôrvârva aktier i Viking Oïl and Oas ASA
blivit behôrigen framlagt, bilaga 3.
Bolagsstâmman bestutade att, i enlighet med styrelsens fôrslag, godkànna erbjudandet tili ailmânheten
att fôrvârva ca 50,01 procent av aktierna i Viking Oit and Oas ASA och att styrelsen bemyndigas att vidta
alla erforderliga âtgârder fôr att verkstàlla transaktionen, inklusive bestâmmande av pris och ôvriga vilikor
fôr fôrsâlIningen av aktierna i Viking Oit and Oas ASA.

§9
Antecknas ail inga ôvriga frâgor fôranmâlts tili eller fôrelâg vid stâmman.

§10
Fôrklarade ordfôranden stâmman avslutad.

Justeras:
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Peter Rudman

Bengt Mannerstâhl
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Bilaga 2

DAGORDNING
fôr extra bolagsstâmmna med aktieâigarna i

LUNDIN PETROLEUM AB <pubi)
mândagen don 16 april 2007, ki. 13.00 i NâringsIivets hus,
Storgatan 19 i Stockholm
Fôrslag tili dagordning
1. Stâmmans ôppnande
2. Val av ordfôrande vid stîmman
3. Upprâittande och godkànnande av rôstWângd
4. Godkânnande av dagordning
5. Val av on eller Néâ justeringsmin
6. Prôvning av arn stâmrnman blivit behârigen sammankallad
7. Styrelsens fôrslag att erbjuda ailminheten att fônirva aktior i Viking Out and Gas
ASA
8. Sliimman avslutande
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Bliaga 3

Fôrslag tili beslut att framl1âggas pé extra bolagsstîmma
i Lundin Petroleum AB (pubi)
mândagen den 16 april 2007
,Styrelsens fôrslag att erbjuda alimânheten att fôrvârva aktier i Viking Oïl and Gas ASA
(punkt 7)
Lundin Petroleum offentliggjorde den 22 mars 2007 sin avsikt att erbjuda alimânheton att fôrvârva aktier i
Lundin Petroleums helâgda dottorbolag Viking 011 and Oas ASA ("Viking"> och att ansôka omn notering av
aktierna i Viking pâ Osiobôrsen. Viking kommer att âge Lundin Petroleums verksamhet i Norge och
Storbritannien. Lundin fôresiâr att alimânheten skall erbjudas att fôrvârva 50,01 procent av de befintliga
aktierna i Viking tIl ett pris somn kommer att faststâllas senare och att Lundin Potroleumn skall kvarstâ med
ett betydande âgande i Viking om 49.99 procent. Erbjudandet fôrvântas vara slutfôrt innan slutot pâ andra
kvartalet 2007.
Lundin Petroloumn har undersôkt strategiaka môjligheter fôr tiligângarna i Norge och Storbritannion i sylte
ail frigôra vârden fôr Lundin Petroleums aktieâgare. Lundin Petroleum bedômer att don fôresiagna
bârsnoteringen, omn den genomfôrs, kommer aft synliggôra virden i don norska och brittiska
verksamheten med sina betydande roserver och fyndigheter, stark prospekteringsportfôlj samt
kompetenta Iedning.
Viking akulle bui ett nytt norskt oberoonde aije- och gasbolag som âr vil positionerat fôr att ta tilivara do
tillvâxtmôjlighoter somn finns pâ de norska och brittiska kontinentalsookiamna. Lundin Petroleum skulle
fortsâtta âge och bedriva sin internationella olje- och gasverksamhet med produktion i Tunisien,
Ryssland, Indonosien, Frankrike och Nederlânderna vid sidan av en diversifierad portiâlj
prospekteringstillgângar. Bôrsnoteringen av Viking kommor, omn don gonomfôrs, aut Ioda tili out mindro
Lundin Petroloum och dârmed en stôrre hâvstàng fôr framgângar i planerade prospekteringsborrninigar
och nya affârsmôjlîgheter.
I anslutning tili den fôresiagna bôrsnoteringen av aktierna i Viking pi Osiobôrsen fôresiâr styrelsen att
stâmman beslutar att godkânna erbjudandet tili ailmânheton att fôrvârva ce 50,01 procent av aktiorna i
Viking ocM att styrelson bemyndiges att vidte alla erfordorliga âtgârder fôr att verkstâlla trensaktionen,
inklusivo bestâm mande av pris och ôvrige vilîkor fôr fôrsâljningen av ektierne i Viking.
Styrelson fôresiâr vidare att merparten av Iikvidon frân fôrsâljningen av aktierna i Viking skeîl dolas ut tili
Lundin Petroloums ektieâgare. Styrolsen evser att Iâgga frem ett sâdant fôrslag tilI en kommande
bolegsstâmma i Lundin Petroîeum. Tidpunkton och formon fôr donna utdelning kommer att bero pi
storleken av och tidpunkten fôr erbjudandet och bôrsnoteringen.

Stockholm i mars 2007
LUNDIN PETROLEUM AB (pubi)
Styrelson
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