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Lundin Energys olja från Johan Sverdrup certifierad som
koldioxidneutral i sin produktion
Lundin Energy AB (Lundin Energy) meddelar att alla framtida fat olja som bolaget säljer från
Johan Sverdrupfältet kommer att vara certifierade som koldioxidneutrala i sin produktion, av
Intertek Group plc (Intertek) under deras CarbonClearTM standard. Fältets koldioxidutsläpp har
oberoende certifierats till 0,45 kg CO2e per boe1, vilket är cirka 40 gånger lägre än
världsgenomsnittet2. Lundin Energy har därefter tagit ytterligare ett steg och neutraliserat de
koldioxidutsläpp som inte kan undvikas, genom högkvalitativa projekt med naturliga metoder
för att avlägsna koldioxid från atmosfären (natural carbon capture).
Sammanfattning
 All framtida nettoproduktion från Johan Sverdrup kommer att certifieras som koldioxidneutral av
Intertek under deras CarbonZeroTM standard.
 Johan Sverdrupfältets koldioxidutsläpp under fältets hela livscykel har certifierats som bland de lägsta i
världen, till 0,45 kg CO2e per boe, av Intertek under deras CarbonClearTM standard.
 Återstående koldioxidutsläpp från Johan Sverdrups nettoproduktion har neutraliserats genom
högkvalitativa projekt med naturliga metoder för att avlägsna koldioxid från atmosfären (natural carbon
capture), certifierade av Verified Carbon Standard (VCS).
 Den första lasten med koldioxidneutralt producerad olja från Johan Sverdrup har sålts till GS Caltex i
Korea.
 Från 2025 kommer alla fat som produceras av Lundin Energy att vara koldioxidneutrala i sin produktion.
Johan Sverdrupfältet är det andra fältet i Norge att få sina koldioxidutsläpp oberoende certifierade av Intertek,
under deras CarbonClearTM standard. Fältet är certifierat som ett av världens mest koldioxidsnåla olje- och gasfält
offshore, med koldioxidutsläpp om 0,45 kg CO2e per fat oljeekvivalenter (boe), under fältets hela livscykel1. Detta
är cirka 40 gånger lägre än världsgenomsnittet2. För att kunna leverera ett fullständigt koldioxidneutralt fat olja,
har resterande koldioxidutsläpp neutraliserats genom högkvalitativa projekt för naturliga metoder för att
avlägsna koldioxid från atmosfären (natural carbon capture), som certifierats av Verified Carbon Standard (VCS).
Som ett resultat av detta är varje fat som Lundin Energy kommer att leverera från Johan Sverdrup i framtiden
producerat utan några koldioxidutsläpp. Produktionen uppgår till cirka 100 tusen fat olja per dag (Mbopd), netto
och beräknas öka till cirka 150 Mbopd, netto när den andra fasen tas i produktion under det fjärde kvartalet 2022.
Den första försäljningen av olja från Johan Sverdrup som certifierats som koldioxidneutral i sin produktion har
redan genomförts till GS Caltex i Korea. De två miljoner faten kommer att lastas i juli 2021 för att levereras till
Korea, och såldes som koldioxidneutralt producerad till marknadspris.
Nick Walker, koncernchef och vd för Lundin Energy kommenterar:
”Sedan vi genomförde vår första försäljning av certifierad, koldioxidneutralt producerad olja från Edvard Grieg
tidigare i år har vi sett ett stort intresse från marknaden för denna klart differentierade produkt. Att våra fat från
Johan Sverdrup certifierats som CarbonZeroTM innebär att vi nu har en väsentlig volym olja att sälja som
koldioxidneutralt producerad, vilket jag tror kommer att tillföra ett betydande värde för Lundin Energy.
Energiövergången fortsätter att accelerera och genom att vi tillhandahåller olja som certifierats som
koldioxidneutralt producerad till våra kunder, kan de i sin tur fortsätta sin väg mot att minska sina
koldioxidutsläpp och därmed leverera en differentierad produkt till sina slutanvändare. Från 2025 kommer alla
fat som levereras av Lundin Energy att vara koldioxidneutrala i sin produktion.”
Saehong Hur, koncernchef och vd för GS Caltex Corporation, kommenterar:
“Vi är väldigt stolta över att köpa den första lasten från Johan Sverdrup som certifierats som koldioxidneutral i
sin produktion. På GS Caltex strävar vi efter att minska vårt koldioxidavtryck som en del i vårt arbete och
engagemang för miljö, arbetsförhållanden och bolagsstyrning (ESG). Köpet av Lundin Energys olja, som
certifierats som koldioxidneutral i sin produktion, är i linje med vårt arbete med att utöka våra miljövänliga
verksamheter och utgör ännu ett viktigt steg på vår väg mot en mer hållbar och grön ekonomi. GS Caltex fortsätter
gärna att samarbeta med Lundin Energy i framtiden.”
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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
GS Caltex är ett energibolag baserat i Yeosu, Korea. Bolaget, som ägs till lika delar av GS Energy och Chevron, är Koreas första privata
oljeraffinaderi. Raffinaderiet i Yeosu opererar 800,000 fat per dag och planerar att starta kommersiell produktion av olefin i sin
produktionsanläggning, Mixed Feed Cracker (MFC), under andra halvan av 2021.

(1) Inkluderar koldioxidutsläpp från prospektering, utbyggnad och produktion (scope 1, 2 och från leverantörskedjan scope 3)
(2) Enligt den senaste tillgängliga informationen från International Association of Oil and Gas Producers
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 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.

