28 januari 2009

FINANSIELL UPPDATERING
Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) ger en uppdatering beträffande det förväntade finansiella resultatet för fjärde kvartalet 2008 samt
tillgänglig bankkredit.
Under det fjärde kvartalet 2008 producerade Lundin Petroleum 34 800 fat oljeekvivalenter per dag (boepd). Produktionen under det fjärde kvartalet har
påverkats negativt av ett planerat driftstopp på Thistlefältet under 35 dagar, offshore Storbritannien, lägre produktion i Ryssland på grund av höga exportskatter
och reparation av röranläggningar vid Alvheimfältet, offshore Norge. Genomsnittligt Brentoljepris för fjärde kvartalet 2008 uppgick till 54 USD per fat vilket har
påverkat försäljningen för fjärde kvartalet 2008 negativt jämfört med tidigare kvartal 2008.
Resultatet för fjärde kvartalet 2008 påverkas positivt av en vinst vid försäljning av aktier i Revus Energy ASA (Revus). Cirka 4,2 miljoner Revus aktier,
förvärvade till ett genomsnittligt pris om 57 NOK per aktie, avyttrades till ett pris på 110 NOK per aktie. Skatt kommer inte att utgå på grund av outnyttjade
skattemässiga förluster.
Resultatet för fjärde kvartalet 2008 kommer att påverkas negativt till följd av nedanstående engångsposter. Samtliga poster är icke kassagenererande vilket
kommer att påverka resultatet men inte ha någon inverkan på kassaflödet.
- Valutakursförluster. US dollarns förstärkning gentemot den norska kronan under fjärde kvartalet 2008 har resulterat i betydande icke kassagenererande
förluster på grund av omvärderingen av US dollarlån till norska kronor i funktionell valuta. Värdet av de norska tillgångarna har inte omvärderats uppåt till följd
av valutarörelserna.
- Prospekteringskostnader. Under det fjärde kvartalet 2008 har prospekterings-kostnader i samband med prospekteringsborrningen Laganskaya i det ryska
Kaspiska havet kostnadsförts på grund av att fältet troligtvis inte är kommersiellt. I Sudan har kostnaderna för den icke framgångsrika prospekteringsborrningen
Muny Deng kostnadsförts och vidare kommer, på grund av det misslyckade prospekteringsprogrammet, samtliga historiska prospekteringskostnader i Sudan att
kostnadsföras.
- Värdeminskining av tillgångar. Lundin Petroleum meddelade nyligen en ökning av de bevisade och sannolika reserverna om 26 procent per den 1 januari
2009. Nettoökningen av reserverna inkluderar revidering av reserverna i Tunisien nedåt på grund av att reservoarens resultat var under förväntan och i
Kalmykian och Orenberg, onshore Ryssland där det lägre oljepriset medför att planerade utbyggnadsaktiviteter troligtvis inte kommer att genomföras. Dessa
värdejusteringar av reserverna har resulterat i nedjustering av värdet på dessa tillgångar. Vidare har värdet på tillgångarna i Salawati Island i Indonesien delvis
nedjusterats till följd av antaganden om lägre oljepris.
Lundin Petroleum hade per den 31 december 2008 nettobelåning om cirka 495 miljoner USD under en lånekredit på 850 miljoner dollar, garanterat av 19
internationella banker. Vidare har Lundin Petroleum en outnyttjad kreditfacilitet utan säkerhet på 150 miljoner USD. Syndikatet av banker har enhälligt kommit
överens om en omarbetad beräkning av tillgängligheten under låneutrymmet genom att tillämpa ett justerat oljeprisantagande som motsvarar det rådande
marknadsläget. Det beräknade värdet under kreditfaciliteten är cirka 1.1 miljard USD som väl överstiger kredifaciliteten om 850 miljoner USD.
- Det lägre oljepriset tillsammans med resultatet från de icke kassagenererande engångsposterna kommer att påverka vårt resultat för det fjärde kvartalet
negativt. Lundin Petroleum kommer dock att fortsätta att generera starkt operativt kassaflöde till dagens oljepris. Vårt investeringsprogram för 2009 kommer
substansiellt att finansieras av kassaflöde och vi bibehåller tillräcklig likviditet från tillgängliga bankkrediter, säger Ashley Heppenstall, koncernchef och VD för
Lundin Petroleum.
Information beträffande ovanstående nämnda finansiella poster kommer att inkluderas i en detaljerad företagspresentation som kommer att finnas tillgänglig på
Lundin Petroleums hemsida, www.lundin-petroleum.com från och med fredagen den 30 januari 2009.
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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