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Alex Schneiter utsedd till koncernchef och verkställande direktör i Lundin Petroleum
Lundin Petroleum AB (”Lundin Petroleum” eller ”Bolaget”) har i dag nöjet att meddela att
styrelsen har utsett Alex Schneiter till koncernchef och verkställande direktör (vd) för Lundin
Petroleum efter att Ashley Heppenstall beslutat sig för att lämna sin verkställande roll i Bolaget.
Förändringen träder i kraft den 1 oktober 2015.
Ashley Heppenstall har nyligen meddelat Lundin Petroleums styrelse att han beslutat lämna sin roll som
koncernchef och vd för Bolaget. Ashley Heppenstall har varit verksam i denna roll sedan 2002 och har lett
Lundin Petroleums utveckling och tillväxt, med en aktiekurs som mer än 40-faldigats under denna period.
Ashley Heppenstall kommer att kvarstå som ledamot i Lundin Petroleums styrelse.
Alex Schneiter har varit Executive Vice President och Chief Operating Officer (COO) för Lundin Petroleum
sedan bolaget bildades år 2001 och har varit en mycket viktig drivkraft särskilt när det gäller tillväxten av
Lundin Petroleums norska verksamhet under de senaste 11 åren. Alex Schneiter har arbetat för bolag med en
koppling till familjen Lundin sedan 1993. Alex Schneiter tillträder sin roll som koncernchef och vd för Bolaget
den 1 oktober 2015.
Nick Walker, som nyligen kom till Lundin Petroleum som Senior Vice President Development and Operations,
tillträder den 1 oktober rollen som COO.
Ian H. Lundin, styrelseordförande för Lundin Petroleum säger i en kommentar:
“Ashley har lett Lundin Petroleum genom en framgångsrik period av tillväxt till att i dag vara ett av de
största oberoende oljebolagen i Europa. Hans arbete har varit mycket viktigt för att skapa aktieägarvärde
under den här perioden. Han sitter kvar i styrelsen för Lundin Petroleum och kommer fortsättningsvis också
att arbeta nära andra företag med en koppling till vår familj.
Alex har arbetat för Lundin Petroleum och dess föregångarbolag sedan 1993 och har spelat en betydande roll
i vår framgång. Han har haft det övergripande ansvaret för alla tekniska och operativa aspekter av
företagets verksamhet, samt direkt kontroll över vår norska verksamhet. Jag och styrelsen har fullt
förtroende för att Alex med sin kunskap om våra tillgångar, verksamhet och personal kommer att göra ett
utmärkt arbete med att leda Lundin Petroleum och fortsätta att skapa värde för våra aktieägare.
Jag vill också passa på att välkomna Nick Walker i sin nya roll som COO. Han är en utmärkt ledare med lång
och gedigen erfarenhet från vår bransch.”
Ashley Heppenstall, koncernchef och vd för Lundin Petroleum säger i en kommentar:
“Det har varit en förmån för mig att få vara delaktig i Lundin Petroleum under de senaste 14 åren, en tid
under vilken vi har skapat betydande värden för våra aktieägare. Jag har beslutat mig för att lämna min
exekutiva roll inom Lundin Petroleum vid en tid då Bolaget står väl rustat för nästa tillväxtfas. Lundin
Petroleum genererar ett starkt kassaflöde, Edvard Grieg-projektet är nära att börja producera olja och
utbyggnaden av Johan Sverdrup sätter snart igång. Jag har arbetat tillsammans med Alex Schneiter i över
20 års tid och jag vet att han kommer att göra ett utmärkt jobb när det gäller att leda bolaget genom nästa
utvecklingsfas. Jag kvarstår i Lundin Petroleums styrelse och i den rollen ser jag fram emot att fortsätta att
vara en del av denna framgångshistoria.
Alex Schneiter, Executive Vice President och COO för Lundin Petroleum säger i en kommentar:
“Jag ser fram emot att leda Lundin Petroleum genom vår nästa fas av tillväxt och utveckling. Vi kommer att
fortsätta att fokusera på värdetillväxt i våra kärnområden, Norge och Sydostasien, genom att öka våra oljeoch gasresurser och vår produktion. Vi kommer att fortsätta med vår organiska tillväxtstrategi genom
prospektering, vilken resulterade i upptäckten av Edvard Grieg och Johan Sverdrup. Vår finansiella ställning
är stark och vår tillgångsbas kommer att leverera tillräckliga kassaflöden, inte bara för att bygga ut våra
existerande tillgångar som Johan Sverdrup och täcka våra prospekteringskostnader, men också ge oss
möjlighet att överväga en långsiktig utdelningspolicy. Att fortsätta att skapa värde för våra aktieägare
kommer att vara mitt huvudsakliga fokus.”
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Websänd presentation

Lundin Petroleum kommer idag att hålla en websänd presentation kl. 10.00 CET med Ian H. Lundin, Alex
Schneiter och Ashley Heppenstall.
Den websända presentationen kommer att finnas tillgänglig på www.lundin-petroleum.com och kan även följas
via telefon på följande telefonnummer:
Sverige: + 46 8 519 99 355
Internationellt: +44 203 194 0550
Lundin Petroleum är ett svenskt oberoende olje- och gasprospekterings och produktionsbolag med en välbalanserad portfölj av
tillgångar i världsklass främst i Europa och Sydostasien. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm (ticker ”LUPE”). Lundin Petroleum
har 187,5 miljoner fat oljeekvivalenter (MMboe) bevisade och sannolika reserver.
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Denna information har offentliggjorts i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden (SFS 2007:528) och/eller lagen om handel med
finansiella instrument (SFS 1991:980).
Framåtriktade uttalanden
Vissa uttalanden samt viss informationen i detta meddelande utgör "framåtriktad information" (enligt tillämplig värdepapperslagstiftning).
Sådana uttalanden och information (tillsammans, "framåtriktade uttalanden") avser framtida händelser, inklusive bolagets framtida
resultat, affärsutsikter och affärsmöjligheter. Framåtriktade uttalanden inkluderar, men är inte begränsade till, uttalanden avseende
uppskattningar av reserver och/eller resurser, framtida produktionsnivåer, framtida investeringar och fördelningen av dessa på
prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter, framtida borrningar samt andra prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter. Slutlig utvinning av
reserver och resurser baseras på prognoser om framtida resultat, uppskattningar av kvantiteter som ännu inte kan fastställas samt
antaganden av företagsledningen.
Samtliga uttalanden, förutom uttalanden avseende historiska fakta, kan vara framåtriktade uttalanden. Uttalanden om bevisade och
sannolika reserver och resursestimat kan också anses utgöra framåtriktade uttalanden och återspeglar slutsatser som baseras på vissa
antaganden om att reserverna och resurserna är möjliga att utnyttja ekonomiskt. Samtliga uttalanden som uttrycker eller involverar
diskussioner avseende förutsägelser, förväntningar, övertygelser, planer, prognoser, mål, antaganden eller framtida händelser eller
prestationer (ofta, men inte alltid, med ord eller fraser som "söka", "antecipera", "planera", "fortsätta", "uppskatta", "förvänta", "kan
komma att", "kommer att", "projektera", "förutse", "potentiell", "målsättning", "avse", "kan", "skulle kunna", "bör", "tror" och liknande
uttryck) utgör inte uttalanden avseende historiska fakta och kan vara "framåtriktade uttalanden". Framåtriktade uttalanden inbegriper
kända och okända risker, osäkerheter och andra faktorer som kan förorsaka att faktiska resultat och händelser skiljer sig väsentligt från
dem som förutses i sådana framåtriktade uttalanden. Ingen garanti kan lämnas att dessa förväntningar och antaganden kommer att visa sig
vara korrekta och sådana framåtriktade uttalanden bör inte förlitas på. Dessa uttalanden är gällande endast vid tidpunkten för
informationen och bolaget har inte för avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtriktade uttalanden, utöver vad som krävs enligt
tillämplig lagstiftning. Dessa framåtriktade uttalanden innefattar risker och osäkerheter som rör bland annat operativa risker (inklusive
risker relaterade till prospektering och utbyggnad), produktionskostnader, tillgång till borrutrustning, tillit till nyckelpersoner,
reservestimat, hälsa, säkerhet och miljöfrågor, legala risker och förändringar i regelverk, konkurrens, geopolitiska risker och finansiella
risker. Dessa risker och osäkerhetsfaktorer beskrivs mer i detalj under rubriken "Risker och riskhantering" samt på andra ställen i bolagets
årsredovisning. Läsaren uppmärksammas på att ovanstående lista över riskfaktorer inte ska uppfattas som uttömmande. Faktiska resultat
kan skilja sig väsentligt från dem som uttrycks eller antyds i sådana framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden är uttryckligen
föremål för förbehåll enligt detta varnande uttalande.

