20 juni 2002

LUNDIN PETROLEUM FÖRVÄRVAR COPAREX INTERNATIONAL
Lundin Petroleum AB förvärvar 95,3 procent av Coparex International S.A. från BNP Paribas och BNP Paribas närstående bolag.

Coparex är ett franskt olje- och gasprospekterings- och produktionsbolag med produktion som för närvarande överstiger 15 000 fat
oljeeqvivalenter per dag. Produktionen kommer frånParisbassängen och Aquitainebassängen i Frankrike, från Tunisien samt intressen i
Holland, Venezuela och Indonesien. Coparex har bevisade och sannolika reserver uppgående till 55 miljoner fat oljeeqvivalenter av vilket
84 procent är bevisade produktionsreserver.
Coparex redovisade en vinst för 2001 om 22,6 miljoner Euro samt ett kassaflöde om 62 miljoner Euro. Per den 31 december 2001 hade
Coparex likvida medel (kassa minus långfristiga skulder) om 20 miljoner Euro.
Köpeskillingen är:
i 172,5 miljoner US dollar att betalas kontant vid tillträde samt
ii en tilläggsköpeskilling om högst 27,5 miljoner US dollar beräknad på kassaflödet som genereras från Coparexs intressen i vissa
tunisiska tillgångar offshore.
Förutsatt att sedvanliga villkor, i transaktioner av detta slag uppfyllts, innefattande godkännande från berörda myndigheter beräknas
tillträde ske före den 31 augusti 2002.
- Förvärvet innebär en milstolpe för Lundin Petroleum. Vi förvärvar ett bolag som har utvecklat en attraktiv portfölj av produktions- och
prospekteringstillgångar över ett flertal år. Produktionen och kassaflödet från Coparex kommer att komplettera våra befintliga
prospekterings- och utbyggnadstillgångar i Sudan och Iran som har stor potential. Vi anslår en aggressiv tillväxtstrategi där vi kommer att
skapa värden genom att öka våra reserver, säger Ashley Heppenstall VD, Lundin Petroleum.
Förvärvet ligger i linje med Lundin Petroleums uttalade strategi att förvärva producerande tillgångar som genererar likviditet. Coparex har
en välbalanserad portfölj av produktionstillgångar såväl som outbyggda fyndigheter och prospekteringsintressen. De producerande
tillgångarna i Frankrike och Holland representerar 55 procent av de bevisade och sannolika reserverna.
I Frankrike kommer produktionen av olja från licensandelar i Parisbassängen där Coparex är operatör och från Aquitainebassängen, där
Coparex inte själv bedriver verksamheten; tillsammans uppgick produktionen från dessa fält till 4 600 fat olja per dag under 2001.
Produktionen av gas från Holland uppgick till i genomsnitt 3 800 fat oljeeqvivalenter per dag under 2001. Produktionen från Frankrike och
Holland härrör till största delen från fullt utbyggda tillgångar.
Coparex tillgångar i Venezuela och Tunisien, som redan bidrar till bolagets likviditet, har en mycketstor tillväxtpotential i existerande
fyndigheterna och prospekteringstillgångarna.
Lundin Petroleum har tecknat avtal om ett lån uppgående till 130 miljoner US dollar som arrangeras av Barclays Capital och tillhandahålls
av Barclays Bank för förvärvet och för att refinansiera Coparex befintliga lån. Resterande del av köpeskillingen kommer att finansieras
genom en bryggfinansiering från Barclays Bank och befintliga likvida medel i Lundin Petroleum.
Efter tillträdet kommer Lundin Petroleum att rikta ett kontanterbjudande till kvarvarande minoritetsaktieägare i Coparex. Lundin
Petroleum kommer att erbjuda 128,43 US dollar per aktie (134,41 Euro per den 19 juni 2002), vilket motsvarar den högsta köpeskillingen
(inklusive tilläggsköpeskilling) som BNP Paribas kan komma att erhålla.
Priset per aktie i Euro kommer att offentliggöras vid tillträdet baserat på växelkursen US dollar/Eurodagen före tillträdesdagen..
Coparex är noterad på OTCmarknaden i Paris, Frankrike (ticker COPX FP) och Lundin Petroleums aktier handlas på Nya Marknaden i
Stockholm, (ticker LUPE)
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