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Lundin Energy inkluderas i Dow Jones Sustainability Index
Lundin Energy AB (Lundin Energy) meddelar att bolaget för första gången har inkluderats i S&P
Global Dow Jones Sustainability Europe Index (DJSI), och rankas som ett av de tre främsta
bolagen i Europa inom sin industri. DJSI omfattar europeiska bolag som är ledande inom ESG,
och som utgör de 20 procent högst rankade av de 600 största europeiska bolagen i S&P Global
Broad Market Index.
Lundin Energy fick bättre resultat än 93 procent av alla bolag i S&P Global Corporate Sustainability Assessment,
vilket inbegriper en omfattande lista av ESG-områden, och blev tack vare detta inkluderat i det högt ansedda
DJSI. DJSI lanserades 1999 och är ett index som investerare använder för att integrera hållbarhet i sina portföljer
och som inkluderar bolag som är ledande inom hållbarhet, såsom det definieras av S&P Global.
Lundin Energy erhåller även fortsatt mycket goda resultat inom den övre kvartilen vad gäller andra betydande
ESG-ratings, däribland MSCI (AA-rating), Sustainalytics (Medium Risk, topp 5% inom industrin), CDP
(A-rating), Moody’s V.E (topp 3 industriledande) och ISS ESG (Prime Status). Lundin Energy ingår även i
FTSE4Good Index.
Zomo Fisher, Vice President Sustainability för Lundin Energy, kommenterar:
“Det här är första gången som vi har blivit inkluderade i DJSI vilket innebär att Lundin Energy blir intressant för
investerare som inser att olje- och gasbolag kan bidra positivt till energiomställningen. Med vår
marknadsledande plan för att minska koldioxidutsläppen är vi på god väg att uppnå en koldioxidneutral
verksamhet vid 2023, där vi fokuserar på att bedriva en hållbar verksamhet på ett ansvarsfullt sätt både inom vår
organisation och leverantörskedja. Det gläder mig oerhört att DJSI uppmärksammat våra insatser inom detta
område.”
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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
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
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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.

