1 augusti 2006

LUNDIN PETROLEUM SLUTFÖR FÖRVÄRVET AV VALKYRIES PETROLEUM
Lundin Petroleum AB (”Lundin Petroleum”) och Valkyries Petroleum Corp. (”Valkyries”) har slutfört det förvärv av alla utestående aktier i
Valkyries som meddelades den 29 maj 2006. De före detta aktieägarna i Valkyries kommer att erhålla en aktie i Lundin Petroleum för varje aktie
i Valkyries, efter det att de har framlagt sina aktier i Valkyries tillsammans med den erforderliga anmälningssedeln (”letter of transmittal”) .
Efter genomförandet kommer Lundin Petroleum att emittera cirka 55,8 miljoner aktier till de före detta aktieägarna i Valkyries. Ytterligare cirka 1,8 miljoner
aktier i Lundin Petroleum har reserverats för att emitteras enligt följande:
- 1 miljon aktier i Lundin Petroleum kommer att emitteras till den tidigare innehavaren av Valkyries ägarintresse i det Kaspiska fältet och endast om Kaspiska
fältet producerar minst 2.500 fat per dag (bopd) under en sammanhängande period om 30 dagar i enlighet med ett tidigare avtal mellan Valkyries och säljaren
av det Kaspiska fältet.
- cirka 800 000 aktier i Lundin Petroleum kommer att emitteras vid inlösen av teckningsoptioner tidigare utgivna optioner i Valkyries
Aktiekursen för Lundin Petroleum var vid stängning den 31 juli 2006 88,50 SEK.
Registrerade aktieägare uppmuntras till att fylla i anmälningssedeln (”letter of transmittal”) så snart som möjligt och överlämna blanketten i enlighet med de
givna instruktionerna. Registrerade aktieägare kan erhållan ytterligare information angående slutförande och överlämnandet av anmälningssedeln från
Computershare Investor Services Inc. På telefonnummer 1-800-564-6253 (avgiftsfritt) eller 1-514-982-7555. Icke registrerade aktieägare i Valkyries som
innehar aktierna i Valkyries via mäklare eller annan förmedlare bör kontakta sin mäklare eller förmedlare. Ytterligare information eller assistans kan fås från
Valkyries Investor Relations Office på telefonnummer 1-604-689-7842.
Valkyries viktigaste tillgångar innefattar en portfölj av tillväxtorienterade produktions-, utbyggnads- och prospekteringsprojekt i Ryssland. Nyckelprojekt är en
andel om 50% i Sotchemyu-Talyufältet och North Iraelfältet i republiken Komi; en andel om 51% i det producerande Caspianfältet i Kalmykiarepubliken; en andel
om 50% i det producerande fältet i Ashirovskoye i Orenburg liksom en andel om 70% i det mycket intressanta Lagansky prospekteringsblocket, offshore
Kaspiska havet. Förberedelserna av prospekteringsborrningen Morskoye #1 i Laganskyblocket är i gång och borrningsverksamhet förväntas att påbörjas under
tredje kvartalet.
Denna affär skapar ett nytt prioriterat område för Lundin Petroleum i Ryssland. Valkyries management har byggt en bra portfölj av producerande tillgångar,
tillgångar under utbyggnad samt prospekteringstillgångar såväl som nya affärsmöjligheter genom sitt lokala nätverk. Vi avser att komplettera det existerande
teamet i Valkyries med Lundin Petroleums tekniska och finansiella kapacitet för att expandera den ryska verksamheten. Ryssland är ett av de få återstående
länder i världen med tillgång till betydande reserver och produktion, vilket vi är övertygade om är nyckeln till vår fortsatta tillväxt av verksamheten under
kommande år, säger Ashley Heppenstall, koncernchef och VD i Lundin Petroleum i en kommentar.

Lundin Petroleum är ett svenskt oberoende olje- och gasprospekterings och produktionsbolag med en välbalanserad portfölj av tillgångar i världsklass i Albanien,
Frankrike, Indonesien, Irland, Nederländerna, Nigeria, Norge, Storbritannien, Sudan, Tunisien och Venezuela. Bolaget är noterat på O-listan, Attract 40, vid
Stockholmsbörsen. (ticker ”LUPE”)
För ytterligare information var vänlig kontakta:
Ashley Heppenstall
VD
Tel: +41 22 595 10 00
eller
Maria Hamilton
Informationschef
Tel:08-440 54 50

