5 februari 2009

LUNDIN PETROLEUM SÄLJER SINA ÖSTAFRIKANSKA TILLGÅNGAR
Lundin Petroleum har undertecknat ett avtal om försäljning av de helägda dotterbolagen Lundin East Africa BV (Lundin East Africa) och Lundin
Kenya BV (Lundin Kenya) till Africa Oil Corporation (Africa Oil).
Lundin East Africa innehar Lundin Petroleums licensandelar och operatörskap i och av produktionsdelningskontrakt som täcker blocken 2, 6, 7 och 8 i Ogaden
Basin i södra Etiopien och Adigalaområdet i norra Etiopien. Lundin Kenya innehar Lundin Petroleums licensandel i Block 10A (operatör) samt Block 9 (ickeoperatör) i Anza Basinområdet i nordvästra Kenya. Transaktionen med Africa Oil inkluderar även överföring av en option som Lundin Petroleum har gällande
Block 35 och M10-A i Somalien, vilka förnärvarande är i force majeure.
Africa Oil är ett kanadensiskt olje- och gasbolag med prospekteringslicenser i östafrika. Africa Oils aktier är noterade på Torontobörsen (Venture) med ticker
"AOI". Africa Oil har huvudkontor i Vancover i Kanada och en av de största aktieägarna har en närstående relation till familjen Lundin.
Africa Oil kommer att betala Lundin Petroleum en köpeskilling om cirka 20 miljoner USD som kommer att finansieras via ett lån från Lundin Petroleum till Africa
Oil och löper ut per den 31 december 2011 med räntebärande sex månader USD LIBOR plus 3 procent. Lånet är konvertibelt mot aktier i Africa Oil motsvarande
CAD 0,90 per aktie.
Slutförande av dennna transaktion är villkorad av samtliga gällande statliga godkännandensåväl som godkännanden från partners.
- Vi har varit mycket framgångsrika under de senaste åren med att skapa en portfölj av prospekteringstillgångar i östafrika. Strategin att expandera vår
verksamhet till östafrika har varit särskilt driven av potentialen i vår sudanesiska prospekteringsareal. I och med förra årets misslyckade borresultat i Sudan har
vår östafrikanska areal mindre betydelse för oss och som ett resultat har vi beslutat oss för att sälja våra licensandelar. Vårt prospekteringsfokus kommer
fortsatt att vara på Norge, Ryssland och sydost Asien säger Ashley Heppenstall, koncernchef och VD i en kommentar.
Lundin Petroleum är ett svenskt oberoende olje- och gasprospekterings och produktionsbolag med en välbalanserad portfölj av tillgångar i världsklass i Europa,
Afrika, Ryssland och Asien. Bolaget är noterat vid den nordiska börsen. (ticker "LUPE"). Lundin Petroleum har bevisade och sannolika reserver om 217,5 miljoner
fat oljeekvivalenter (MMboe) per den 1 januari 2009.
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