Styrelseens för Lundin
L
Petroleum
P
m AB (p
publ) red
dogörelsee avseen
nde
förvärvv av ägarrintresseen i Edvaard Grieegfältet och
o därtiill höran
nde
ägarintrressen
Såsom redoogörelse ennligt Aktiem
marknadsnäm
mndens uttaalande 2012:05 får styre
relsen anföraa
följande:
Lundin Pettroleum AB
B (publ) (”B
Bolaget”) occh dess heläägda dotterb
bolag Lundinn Norway AS
A
(”Lundin A
AS”) har deen 2 maj 2016 träffat avvtal med Sttatoil ASA (”Statoil”)
(
ooch dess heelägda
dotterbolagg Statoil Pettroleum AS
S (”Statoil P
Petroleum””) enligt vilk
ket Lundin A
AS förvärvaar hela
Statoil Petrroleums fem
mtonprocenttiga licensaandel i Edvaard Griegfältet, PL 338,, offshore Norge,
N
och alla däärtill hörandde ägarintresssen inklusiive en nioprrocentig and
del i Edvardd Griegs pip
peline
för olja ochh en sexprocentig andeel i Utsirahööjdens pipeline för gas (”Tillgångaarna” respeektive
”Förvärveet”). Ersättnningen motsvarar ett väärde om 470
0 MUSD, baaserat på ettt pris per ak
ktie i
Bolaget om
m 138 SEK och en USD
D/SEK-växeelkurs om 8,098
8
och sk
ka betalas ggenom erläg
ggande
av 27 580 806 nyemittterade aktieer i Bolaget..
Transaktioonsstrukturen är följand
de.
1. Staatoil Petroleuum säljer Tillgångarna
T
a till Lundin
n AS för 470
0 MUSD.
2. Som
m ersättningg utfärdar Lundin
L
AS eett skuldebreev om 470 MUSD
M
till SStatoil Petro
oleum
(”S
Skuldebreveet”).
3. Staatoil Petroleuum överför Skuldebrevvet till Stato
oil.
4. Staatoil tecknarr 27 580 806
6 nyemitteraade aktier i Bolaget.
5. Som
m ersättningg för de nyeemitterade aaktierna öveerförs apporrtegendom ffrån Statoil till
Bollaget i form
m av Skuldeb
brevet.
Förvärvet fförutsätter att
a den extraa bolagsstäm
mman i Bolaget godkän
nner förvärvvet av Tillgångarna
samt styrellsens förslagg till bemyn
ndigande föör styrelsen att
a besluta om
o apportem
mission. Förvärvet
är även villkorat av, bland
b
annat, sedvanligt godkännande från norsska myndiggheter. Däru
utöver är
ett villkor fför transakttionens geno
omförande aatt Statoil erhåller
e
en ägarandel
ä
övver 20 %. Förvärvet
är därför ävven villkoraat av att bolagsstämmann beslutar i enlighet med styrelsenns förslag till
bemyndigaande för styyrelsen att beesluta om riiktad kontan
ntemission respektive
r
ööverlåtelse av egna
aktier till S
Statoil.
Bakgrund
d och motivv
För Lundinn Petroleum
m säkrar Förrvärvet tillgåång till ytterligare reserrver av högg kvalitet och till
produktionn och kassafflöde från kärnområdett Utsirahöjd
den. Edvard Griegfältett upptäcktess av
Lundin AS
S 2007, och Lundin Pettroleum berääknar att fältets starka produktionssstart, både
avseende aanläggningaar och geolo
ogin, kommeer att fortsäätta under dee kommandde åren. Efteer
Förvärvet bblir Lundin Petroleumss grund att vväxa och utv
veckla sin resursbas
r
staarkare än nåågonsin,
vilket möjlliggör för Lundin
L
Petro
oleum att foortsätta skap
pa största mö
öjliga värdee för samtlig
ga

2(2)

intressenter. Efter transaktionen kommer Statoil att ytterligare utöka sin indirekta exponering
mot tillgångar i världsklass som Johan Sverdrup, Edvard Grieg och en prospekteringsportfölj
som är ledande i branschen. Att uppnå ett innehav om minst 20 % är en viktig tröskel för Statoil,
med tanke på den ökade investeringen i Lundin Petroleum. Statoil kommer, till följd av
transaktionen, att redovisa sin andel i Lundin Petroleum i enlighet med kapitalandelsmetoden,
och därmed redovisa sin andel av Lundin Petroleums reserver och produktion i sin finansiella
rapportering.
Värdering av Tillgångarna
Värderingen av Tillgångarna har skett på basis av en diskonterad kassaflödesanalys, med
beaktande av antaganden om framtida oljepriser och kostnader samt av kapitaltillägg kopplade
till Tillgångarna och antaganden om utvinningsbara reserver i linje med Lundin Petroleums
process för reserver samt rapporterade reserver vid årsslutet 2015. Parterna har kommit överens
om ett genomsnittligt pris per aktie och USD/SEK-växelkurs.
Fairness opinion
Styrelsen har, i enlighet med Aktiemarknadsnämndens uttalande 2012:05, inhämtat ett
värderingsutlåtande från SEB, en så kallad fairness opinion, om skäligheten, från finansiell
utgångspunkt, för aktieägarna av Förvärvet. SEB:s uppfattning är att villkoren för Förvärvet är
skäliga, från finansiell utgångspunkt, för aktieägarna.
Stockholm den 3 maj 2016
Lundin Petroleum AB (publ)
Styrelsen

