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Rapport för perioden maj – september 2001

Lundin Petroleum inleder starkt

·

Nytt prospekteringsblock undertecknat i Iran

·

Tre borrningar i Sudan med start i december

·

Nyemission om 560 MSEK påbörjad

Lundin Petroleum är ett svenskt oberoende olje- och gasprospekteringsbolag med strategiskt fokus på
områden i världen med stora potentiella oljereserver och existerande infrastruktur. Bolagets aktier
handlas på Nya Marknaden vid Stockholmsbörsen (ticker "LUPE"). Teckningsrätterna handlas under ticker
LUPETR.
För vidare information var vänlig kontakta:
Ian H. Lundin, VD
Tel: +41 22 319 66 00
eller
Ashley Heppenstall
Finansdirektör
Tel:+41 22 319 66 00
eller
Maria Hamilton
Informationschef
Tel: + 46-8 440 54 50
Besök vår nya hemsida: www.lundin-petroleum.com

Brev till aktieägarna
Kära aktieägare
Handel i Lundin Petroleum ABs aktier började den 6 september 2001 på NyaMarknaden vid
Stockholmsbörsen. Med glädje kan vi konstatera att de flesta av våra lojala aktieägare i Lundin
Oil har behållit sina innehav i Lundin Petroleum efter Talisman Energys förvärv av Lundin Oil
för 4 miljarder SEK.
Lundin Petroleum har inlett starkt och vi var glada över att den 26 september 2001 kunna
meddela att det iranska statsägda oljebolaget har godkänt bolagets förvärv av en 40 procentig
intresseandel i Munirblocket onshore Iran. Blocket är beläget i den mest oljerika bassängen
och är omgiven av enorma oljefält. Vi hoppas att kunna utföra den första
prospekteringsborrningen nästa år efter att ha avslutat en omfattande seismik undersökning
som beräknas starta i början av nästa år.
Lundin Petroleums huvudsakliga tillgångar är givetvis Bolagets intressen i Block 5A och 5B,
onshore i södra Sudan. Dessa två block utgör tillsammans cirka 50 procent av ytarealen av
den oljerika Mugladbassängen där man hittills har funnit en miljard fat olja. Lundin Petroleum
är operatör för block 5A där en stor fyndighet (känd som Thar Jath) redan har gjorts. Thar Jath
kan vara den hittills största enskilda fyndigheten i Mugaldbassängen till dags dato. Lundin
Petroleum planerar att utföra två utvärderingsborrningar på Thar Jath strukturen och en
prospekteringsborrning nära Malastrukturen, med borrstart i december i år.
För att finansiera vår verksamhet i Sudan och Iran har en nyemission med vidhängande
optionrätt inletts med målsättning att kapitalisera bolaget med cirka 558 MSEK till i mitten av
2002.
Den inledande delen av nyemissionen, som avslutas den 16 november 2001, består av en ny
aktie för varje existerande aktie (eller 106 miljoner nya aktier) till en teckningskurs på 3,00
SEK per aktie. Emission av optioner som avslutas den 14 juni 2002, består av ytterligare 53
miljoner nya aktier till en teckningskurs på 4,50 SEK per aktie.
Jag är förväntansfull inför Lundin Petroleums framtid. Vi har tillgång till utomordentliga
prospekteringsmöjligheter i Sudan och Iran. Vidare har vi redan gjort ett betydande oljefynd i
Thar Jath som skall sättas i produktion så snart som möjligt.
Med vänliga hälsningar
Ian Lundin

Resultat och kassaflöde

Resultaträkning
Serviceintäkterna uppgick under perioden till 89 TSEK. Dessa utgör betalningar från
Sudan Block 5A joint venture partner till Lundin Petroleum såsom operatör i Block 5A i
Sudan.
Övriga intäkter om 1 707 TSEK avser främst kostnader debiterade tredje part för
arbeten som utförts av Lundin Petroleum anställda. Häri ingår 763 TSEK relaterat till
utförda arbeten under ett övergångsavtal med Lundin Oil AB som relateras till
omorganisationen av koncernen till följd av Talismans förvärv.
Administrationskostnader om 8 250 TSEK är huvudsakligen hänförliga till löner, hyror
och övriga kostnader. I administrationskostnaderna ingår ett belopp om 3 045 TSEK
som icke återkommande kostnad i samband med att handel i Lundin Petroleumaktier
påbörjades vid Stockholmsbörsen. Finansnetto om 277 TSEK härrör från ränteintäkter
om 381 TSEK som erhållits på det av Khanty Mansyisk Oil Corporation (KMOC)
utställda skuldebrevet om 1,3 MUSD, en valutakursdifferens om 62 TSEK samt 166
TSEK hänförliga till finansiella kostnader.
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Den 30 september 2001 hade Lundin Petroleum materiella anläggningstillgångar till
ett värde av 304 313 TSEK, varav 297 065 TSEK var hänförliga till olje- och
gastillgångar i Sudan.
Finansiella anläggningstillgångar
Lundin Petroleum äger 37 692 aktier motsvarande cirka 10 procent av aktierna, före
utspädning, i det amerikanska bolaget KMOC, som är registrerat i Delaware. Lundin
Petroleum har även ett skuldebrev utställt av KMOC om 1,3 MUSD med en årlig ränta
om 10 procent. Totalt 2 886 teckningsoptioner är vidhängande skuldebrevet, vilka ger
Lundin Petroleum rätt att teckna 2 886 nya aktier i KMOC till en teckningskurs om 450
USD per aktie. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av aktier under
perioden 19 oktober 2000 – 14 oktober 2002.
Spärrade medel
Spärrade medel uppgick den 30 september 2001 till 31 231 TSEK som placerats som
bankdeposition för att täcka en garanti till förmån för energi- och gruvministern,
såsom representant för Republiken Sudan, avseende den första åtagandeperioden i
Block 5B. Det totala åtagandet avseende prospekteringskostnader uppgår till
33 MUSD varav 33,3 procent garanteras av Sudan Block 5B partners. De spärrade
medlen motsvarar Lundin Petroleums finansieringsandel om 27,2 procent.
Bankdepositionen som täcker garantin, och därmed de spärrade medlen, kommer att
reduceras i takt med utfört arbete.

Kortfristiga fordringar
Kortfristiga fordringar uppgick den 30 september 2001 till 10 091 TSEK, avseende
förutbetalda kostnader och andra fordringar hänförliga till joint venture partner i block
där Lundin Petroleum är operatör.
Kassa och bank
Lundin Petroleums likvida medel uppgick den 30 september 2001 till 55 266 TSEK.
Kortfristiga skulder
Kortfristiga skulder uppgick den 30 september 2001 till 14 576 TSEK.
Finansiell ställning
För att säkerställa Bolagets likviditet fram till den pågående nyemissionen har Adolf H.
Lundin samtyckt till att tillskjuta likvida medel upp till ett högsta belopp om 10 MUSD
genom ett låneavtal. Utnyttjade medel som tillskjutits av Adolf H Lundin under
gällande låneavtal återbetalas ur nyemissionslikviden. Lyfta medel löper med en årlig
ränta om 7 procent. Ej lyfta medel löper med en årlig avgift om 1,5 procent.
Bolaget hade den 30 september 2001 inga räntebärande skulder.
Den 1 oktober 2001 beslutade styrelsen om villkor och anvisningar för nyemissionen
med företrädesrätt för existerande 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 var 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 (innan
emissionskostnader). Vid fullt utnyttjande av tilldelade optionsrätter tillförs ytterligare
cirka 239 MSEK (innan emissionskostnader). Således kan det totala kapitaltillskottet,
givet fullteckning av nyemissionen och efter fullt utnyttjande av tilldelade
optionsrätter, komma att uppgå till cirka 558 MSEK.
Aktiedata
Under bolagets incitaments program till anställda har 2 500 000 teckningsoptiner med
teckningskurs 4,30 SEK och löptid t.o.m. 1 maj 2004 ställts ut efter periodens slut.
Kassaflöde
Den huvudsakliga förändringen av kassa och bank är hänförlig till kapitaliseringen av
Lundin Petroleum samt till investeringar i olje- och gastillgångar i Sudan.

Resultaträkning i sammandrag1
4 maj–30 september 2001
Belopp i TSEK

Koncernen

Moderbolaget

–

–

Serviceintäkter

89

154

Bruttoresultat

89

154

1 707

12

–8 250

–5 813

–6 454

–5 647

277

18

–6 177

–5 629

–

–

–6 177

–5 629

Försäljning av olja och gas

Övriga rörelseintäkter
Administrationskostnader
Rörelseresultat
Finansnetto
Resultat före skatt
Skatt
Periodens resultat

Balansräkning i sammandrag
30 september 2001
Belopp i TSEK

Not

Koncernen

Moderbolaget

Tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Olje- och gastillgångar

1

297 298

–

7 015

–

304 313

–

249 480

218 306

553 793

218 306

Kortfristiga fordringar och lager

10 091

393 066

Kassa och bank samt kortfristiga placeringar

55 266

3 977

65 357

397 043

619 150

615 349

604 574

604 021

14 576

11 328

619 150

615 349

–

–

Övriga anläggningstillgångar
Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar

2

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar
Eget kapital och skulder
Eget kapital, inklusive periodens resultat
Kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder
Ställda panter och ansvarsförbindelser
1

3

Koncernens resultaträkning visar moderbolagets resultat från och med den 4 maj 2001 och dotterbolagens resultat från
och med den 21 augusti 2001, den dag då tillgångarna överfördes till gruppen till följd av att förvärvet av Lundin Oil
AB förklarades ovillkorat av Talisman Energy Inc.

Kassaflödesanalys i sammandrag1
4 maj–30 september 2001
Belopp i TSEK

Koncernen

Moderbolaget

–6 177

–5 629

374

–38

–3 090

8 583

–8 893

2 916

–155

–

Investeringar i olje- och gastillgångar

–6 530

–

Investeringar i övriga fasta tillgångar

–181

–

–6 866

–

Nyemission

1 062

1 062

Summa kassaflöde från finansiering

1 062

1 062

–14 697

3 978

–

–

69 792

–

171

–

55 266

3 978

Kassaflöde använt i verksamheten
Periodens resultat
Justering för ej kassaflödesgenererande poster
Förändringar i rörelsekapital
Summa kassaflöde använt i verksamheten
Kassaflöde använt i investeringsverksamheten
Rörelse i spärrade medel

Summa kassaflöde använt i
investeringsverksamheten
Kassaflöde från finansiering

Förändring av kassa och bank
Kassa och bank i början av perioden
Förvärvade likvida medel
Valutadifferens i kassa och bank
Kassa och bank vid periodens slut

1

De transaktioner som föregick koncernens bildande är inte inkluderade i kassaflödesanalysen, då de inte medför
förändringar i likvida medel.

Noter till räkenskaperna
Not 1: Olje- och gastillgångar
Belopp i TSEK

Koncernen

Moderbolaget

Sudan

297 065

–

Övriga

233

–

297 298

–

Belopp i TSEK

Koncernen

Moderbolaget

Aktier i KMOC

204 759

204 759

–

57

Skuldebrev utställt av KMOC

13 490

13 490

Bankdeposition för att täcka garanti hänförlig till
arbetsåtagande i Sudan, Block 5B

31 231

–

249 480

218 306

Summa olje- och gastillgångar
Not 2: Finansiella anläggningstillgångar

Aktier i dotterbolag

Summa finansiella anläggningstillgångar
Not 3: Eget kapital
Belopp i TSEK

Antal aktier

Aktiekapital

1 000

100

9 999 000

–

Nyemission

92 861 283

929

Nyemission

3 342 501

33

106 203 784

1 062

Aktiekapital
Bolagets bildande
Aktiesplit 10 000:1

Summa antal aktier och aktiekapital

Belopp i TSEK

Koncernen

Moderbolaget

1 062

1 062

608 588

608 588

1 101

–

–6 177

–5 629

604 574

604 021

Eget kapital, inklusive periodens resultat
Aktiekapital
Aktieägartillskott
Valutakursdifferens
Periodens resultat
Summa eget kapital, inklusive periodens resultat

Nyckeltal
4 maj–30 september 2001
Koncernen
Räntabilitet på eget kapital, %1

–1
2

Räntabilitet på sysselsatt kapital, %

–1

Skuldsättningsgrad, %3
4

Soliditet, %

–
98

Andel riskbärande kapital, %5

98

6

Räntetäckningsgrad, %

–

Operativt kassaflöde / räntekostnader, ggr7

–

8

Direktavkastning, %

–

1

Räntabilitet på eget kapital definieras som koncernens resultat för perioden dividerat med genomsnittligt
eget kapital (genomsnittet under koncernens existens).
2
Räntabilitet på sysselsatt kapital definieras som koncernens resultat före skatt plus räntekostnader
plus/minus valutakursdifferenser på finansiella lån dividerat med genomsnittligt sysselsatt kapital (genomsnittet
av balansomslutningen under koncernens existens med avdrag för icke räntebärande skulder).
3

Skuldsättningsgrad definieras som koncernens räntebärande skulder dividerad med redovisat eget kapital.

4

Soliditet definieras som koncernens redovisade egna kapital, inklusive minoritetsägares andel, dividerat med
balansomslutningen.
5
Andel riskbärande kapital definieras som summan av eget kapital och uppskjutna skatteskulder, inklusive
minoritetsägares andel, dividerat med balansomslutningen.
6
Räntetäckningsgrad definieras som resultat före skatt plus räntekostnader plus/minus valutakursdifferenser
på finansiella lån dividerat med räntekostnader.
7
Operativt kassaflöde/räntekostnader definieras som koncernens intäkter minus kostnad för såld olja och gas
och faktiska skatter dividerat med räntekostnader för perioden.
8

Direktavkastning definieras som utdelning i procent av börskurs vid räkenskapsperiodens utgång.

Data per aktie
4 maj–30 september 2001
Koncernen
Eget kapital, SEK1

5,7
2

Operativt kassaflöde, SEK

0,0

Kassaflöde använt i verksamheten, SEK3
Resultat, SEK

–0,1

4

–0,1

Resultat efter full utspädning, SEK5

–0,1

Utdelning, SEK

–

Aktiekurs vid räkenskapsperiodens utgång (avser moderbolaget), SEK
Antal aktier vid periodens slut

2,93
106 203 784

Vägt genomsnittligt antal aktier för perioden6

71 922 097
5

Vägt genomsnittligt antal aktier för perioden efter full utspädning

71 922 097

1

Eget kapital per aktie definieras som koncernens redovisade egna kapital dividerat med antalet aktier vid
periodens slut.

2

Operativt kassaflöde per aktie definieras som koncernens intäkter minus produktionskostnader och faktiska
skatter dividerat med vägt genomsnittligt antal aktier för perioden.

3
Kassaflöde använt i verksamheten per aktie definieras som kassaflöde använt i verksamheten enligt
koncernens kassaflödesanalys dividerat med vägt genomsnittligt antal aktier för perioden.
4

Resultat per aktie definieras som koncernens resultat för perioden dividerat med vägt genomsnittligt antal
aktier för perioden.
5
Resultat per aktie efter full utspädning definieras som koncernens resultat för perioden dividerat med vägt
genomsnittligt antal aktier för perioden efter full utspädning.
6
Vägt genomsnittligt antal aktier för perioden definieras som antal aktier vid periodens början med
tidsvägning för nyemitterade aktier.

EKONOMISK INFORMATION
Företaget publicerar regelbundet följande rapporter:
·
·
·
·

Bokslutsrapport (maj – december 2001) publiceras den 15 februari 2002.
Rapport för de fösta tre månaderna (januari – mars 2002) publiceras den 9 maj 2002
Rapport för de första sex månaderna (januari – juni 2002) publiceras den 8 augusti 2002
Rapport för de första nio månaderna (januari – september 2002) publiceras den 7 november 2002

Stockholm den 7 november 2001
Ian H. Lundin
Verkställande direkör

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

