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LUNDIN PETROLEUM FÖRVÄNTAS ÖKA VINSTEN EFTER SKATT 2006
Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) meddelar att vinst efter skatt 2006 förväntas uppgå till 1 320 MSEK (170 MUSD). Vinst före räntor,
skatt och avskrivningar (EBITDA) förväntas uppgå till MSEK 3 570 (MUSD 460) och operativt kassaflöde förväntas uppgå till 2 300 MSEK (300
MUSD). Prognosen är baserad på ett förväntat oljepris om 55,00 USD per fat olje ekvivalenter (boe) dated Brent och en förväntad genomsnittlig
produktion för året om 36 000 fat boe per dag (boepd).
Vidare har beslut fattats om en nedskrivning till 100 procent av kostnaderna för prospektering/utvärdering i OML 113 i Nigeria i 2005 års finansiella resultat i
överensstämmelse med de internationella redovisningsstandarder (IFRS) som Lundin Petroleum antog den 1 januari 2005. Tillsammans med övriga partners i
Nigeria fortsätter Lundin Petroleum att utvärdera Aje 3 borrningen och de två existerande fyndigheterna (Aje 1 & 2) och kommer att fatta beslut under andra
halvåret 2006 om ytterligare en borrning skall genomföras för att utvärdera Ajefältet. Lundin Petroleum har uppkomna kostnader i Nigeria för 2005 om cirka
21,5 MUSD (166,6 MSEK).
- Vi är mycket nöjda med prognosen för ökad vinst efter skatt och EBITDA för 2006 även innan nedskrivningen i Nigeria. Det finansiella resultatet kommer
fortsatt att förbättras under 2007 med en ökning av den förväntade produktionen till över 50 000 boepd från våra utbyggnadsprojekt i Norge och Tunisien. Jag
finner det lämpligt att skriva ned kostnaderna i Nigeria men det påverkar inte vårt fortsatta engagemang och investeringar i Nigeria för att kommersialisera Aje
fältet, säger Ashley Heppenstall , VD Lundin Petroleum, i en kommentar.

Lundin Petroleum är ett svenskt oberoende olje- och gasprospekterings och produktionsbolag med en välbalanserad portfölj av tillgångar i världsklass i Albanien,
Frankrike, Indonesien, Iran, Irland, Nederländerna, Nigeria, Norge, Storbritannien, Sudan, Tunisien och Venezuela. Bolaget är noterat på O-listan, Attract 40, vid
Stockholmsbörsen. (ticker "LUPE")
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