Lundin Petroleum AB, 01.10.2001
LUNDIN PETROLEUM KUNGÖR FÖRETRÄDESRÄTTSEMISSION
LUNDIN PETROLEUM AB (publ) meddelar härmed styrelsens beslut avseende villkoren för den sedan tidigare tillkännagivna nyemissionen med företrädesrätt för
befintliga aktieägare i Lundin Petroleum.
En utestående aktie berättigar innehavaren till teckning av en ny aktie i LUNDIN PETROLEUM till en teckningskurs om 3,00 SEK. Avstämningsdag för deltagande i
nyemissionen är den 25 oktober 2001. Därutöver kommer de som tecknar aktier i nyemissionen att utan kostnad erhålla en optionsrätt för varje tvåtal
nytecknade aktier. Varje optionsrätt berättigar innehavaren till teckning av en ny aktie i LUNDIN PETROLEUM till en teckningskurs om 4,50 SEK under perioden
15 maj - 14 juni 2002.
Nyemissionslikviden beräknas vid fullteckning uppgå till cirka 319 MSEK. Vid fullt utnyttjande av tilldelade optionsrätter tillförs ytterligare cirka 239 MSEK.
Således kan det totala kapitaltillskottet, givet fullteckning av nyemissionen och efter fullt utnyttjande av tilldelade optionsrätter, komma att uppgå till cirka 558
MSEK.
”Nyemissionen var planerad som en del av avknoppningen av Lundin Petroleum från Lundin Oil och kommer att göra det möjligt för oss att snabbt komma igång
med utbyggnaden av det stora Thar Jathfältet i block 5 A i Sudan. Den kommer även att göra det möjligt för oss att delta i några mycket spännande
prospekteringsprojekt både i Sudan och i Iran. Lundin Petroleum innehar idag några av de mest oljerika arealerna som finns i världen”, kommenterar Ian H
Lundin, VD Lundin Petroleum.
Lundin Petroleum har ett 40,375% ägarintresse i block 5A och 24,5% ägarintresse i block 5B onshore i södra Sudan. Dessa två block täcker tillsammans halva
ytan av Mugladbassängen i vilken den totala potentiella oljereserven uppskattas till mellan 10 – 15 miljarder fat. Lundin Petroleum utvärderar just nu
fyndigheten Thar Jath på block 5A med målsättning att färdigställa den preliminära utbyggnadsplanen i början av 2002. Samtidigt är minst en
prospekteringsborrning och två utvärderingsborrningar på block 5A planerade med start senare i år.
Avseende Iran har Lundin Petroleum kommit överens om att förvärva ett 40% ägarintresse i Munirblocket. Detta block är beläget i den oljerika Zagros
bassängen där över 150 miljarder fat olja har upptäckts till idag. Operatören, Edison International, förväntas samla in minst 800 km seismisk data under 2002
som kommer att följas av tre prospekteringsborrningar.
Preliminär tidplan för nyemissionen
23 oktober 2001 - Aktien handlas exklusive rätt till deltagande i nyemissionen.
25 oktober 2001 - Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen, dvs de som är registrerade som aktieägare i Lundin Petroleums aktiebok denna dag kommer
att erhålla teckningsrätter för deltagande i nyemissionen.
1 -13 november 2001 - Handel med teckningsrätter
1- 16 november 2001 - Teckningstid
Lundin Petroleum är ett svenskt oberoende olje- och gasprospekteringsbolag med strategiskt fokus på områden i världen där det bevisade petroleumsystem,
stora potentiella oljereserver och där prospekteringsverksamhet inte genomförts nyligen. Bolagets aktier handlas på Nya Marknaden vid Stockholmsbörsen
(ticker "LUPE").
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