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Konceptval och kontrakt tilldelade avseende förprojektering och design
på utbyggnadsprojektet Wisting
Lundin Energy AB (Lundin Energy) meddelar att Equinor ASA, som är operatör för Wisting
under utbyggnadsfasen, tilldelat kontrakt gällande förprojektering och design (front-end
engineering and design, FEED), som ett resultat av att licenspartners stöder val av
utbyggnadskoncept.
Utbyggnadsprojektet Wisting fortskrider enligt plan för att kunna lämna in en plan för utbyggnad
och drift vid slutet av 2022:
 Det huvudsakliga kontraktet för FEED avseende den flytande produktionsenheten har tilldelats Aker
Solutions och kommer att genomföras i Norge för att garantera att konstruktion och slutförande håller
en hög kvalitet, och inkluderar en option för projektering, upphandling, byggnation och installation
(EPCI) som blir aktuell efter att beslut tagits om att lämna in planen för utbyggnad och drift
 Andra FEED-studier har tilldelats till följd av beslutet att gå vidare med projektet, där den större delen
av arbetet med dessa även kommer att genomföras i Norge
 Val av koncept för utbyggnadsprojektet innefattar en cirkelformad FPSO och installation av landström,
vilket kommer att leda till mycket låga koldioxidutsläpp från fältet
 Lundin Energys projekt för förnybar energi kommer att generera tillräckligt med elektricitet för att
täcka den förväntade nettoförbrukningen från Wisting, och leder till koldioxidneutralitet för
nettoutsläppen från Scope 2
 Investeringen beräknas uppgå till mellan 60 och 75 miljarder NOK, brutto
 Wistingfyndigheten innehåller utvinningsbara resurser om 500 miljoner fat olja
 Produktionsstart förväntas att ske 2028 och Equinor planerar att lämna in en plan för utbyggnad och
drift vid slutet av 2022
 Lundin Energy har nyligen ökat sin licensandel i Wisting till 35 procent1
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Lundin Energy är ett erfaret nordiskt olje- och gasbolag som prospekterar efter, bygger ut och utvinner resurser på ett ekonomiskt,
effektivt och ansvarsfullt sätt. Vi fokuserar på att skapa värde för våra aktieägare och intressenter genom tre strategiska pelare:
Motståndskraft, Hållbarhet och Tillväxt. Med tillgångar av hög kvalitet, som produceras till låg kostnad, är vi motståndskraftiga mot
förändringar i oljepriset. Vår organiska tillväxtstrategi, i kombination med vårt hållbarhetsarbete och åtagande att minska
koldioxidutsläpp, befäster vår ledande roll i en framtid med lägre koldioxidutsläpp. (Nasdaq Stockholm: LUNE). För mer information,
besök www.lundin-energy.com eller ladda ner vår app via www.myirapp.com/lundin
Framåtriktade uttalanden
Vissa uttalanden samt viss information i detta meddelande utgör “framåtriktad information” (enligt tillämplig värdepapperslagstiftning).
Sådana uttalanden och information (tillsammans, “framåtriktade uttalanden”) avser framtida händelser, inklusive Lundin Energys framtida
resultat, affärsutsikter och affärsmöjligheter. Framåtriktade uttalanden inkluderar, men är inte begränsade till, uttalanden avseende
uppskattningar av reserver och/eller resurser, framtida produktionsnivåer, framtida investeringar och fördelningen av dessa på
prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter, framtida borrningar samt andra prospekterings och utbyggnadsaktiviteter. Slutlig utvinning av
reserver och resurser baseras på prognoser om framtida resultat, uppskattningar av kvantiteter som ännu inte kan fastställas samt
antaganden av företagsledningen.
Samtliga uttalanden, förutom uttalanden avseende historiska fakta, kan vara framåtriktade uttalanden. Uttalanden om bevisade och
sannolika reserver och resursestimat kan också anses utgöra framåtriktade uttalanden och återspeglar slutsatser som baseras på vissa
antaganden om att reserverna och resurserna är möjliga att utnyttja ekonomiskt. Samtliga uttalanden som uttrycker eller involverar
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diskussioner avseende förutsägelser, förväntningar, övertygelser, planer, prognoser, mål, antaganden eller framtida händelser eller
prestationer (ofta, men inte alltid, med ord eller fraser som “söka”, “antecipera”, “planera”, “fortsätta”, “uppskatta”, “förvänta”, “kan komma
att”, “kommer att”, “projektera”, “förutse”, “potentiell”, “målsättning”, “avse”, “kan”, “skulle kunna”, “bör”, “tror” och liknande uttryck) utgör
inte uttalanden avseende historiska fakta och kan vara “framåtriktade uttalanden”. Framåtriktade uttalanden inbegriper kända och okända
risker, osäkerheter och andra faktorer som kan förorsaka att faktiska resultat och händelser skiljer sig väsentligt från dem som förutses i
sådana framåtriktade uttalanden. Ingen garanti kan lämnas att dessa förväntningar och antaganden kommer att visa sig vara korrekta och
sådana framåtriktade uttalanden bör inte förlitas på. Dessa uttalanden är gällande endast vid tidpunkten för informationen och Lundin
Energy har inte för avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtriktade uttalanden, utöver vad som krävs enligt tillämplig lagstiftning.
Dessa framåtriktade uttalanden innefattar risker och osäkerheter som rör bland annat operativa risker (inklusive risker relaterade till
prospektering och utbyggnad), produktionskostnader, tillgång till borrutrustning, tillit till nyckelpersoner, reservestimat, hälsa, säkerhet och
miljöfrågor, legala risker och förändringar i regelverk, konkurrens, geopolitiska risker och finansiella risker. Dessa risker och
osäkerhetsfaktorer beskrivs mer i detalj under rubriken “Riskhantering” samt på andra ställen i Lundin Energys årsredovisning. Läsaren
uppmärksammas på att ovanstående lista över riskfaktorer inte ska uppfattas som uttömmande. Faktiska resultat kan skilja sig väsentligt
från dem som uttrycks eller antyds i sådana framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden är uttryckligen föremål för förbehåll enligt
detta varnande uttalande.

