Lundin Petroleum AB, 31 Oktober 2001
Prospekt avseende nyemission i Lundin Petroleum
Prospekt har upprättats med anledning av den förestående nyemissionen i Lundin Petroleum. Prospektet hålls tillgängligt hos Lundin Petroleum, på bolagets
hemsida www.lundin-petroleum.com (download) samt på Öhman Fondkommissions kontor.
Prospektet innehåller uppgifter motsvarande delårsrapport för perioden 4 maj – 31 augusti 2001. Delårsrapport avseende perioden 4 maj – 30 september 2001
kommer att offentliggöras 7 november 2001.
Villkor i sammandrag
En befintlig aktie berättigar innehavaren till teckning av en ny aktie i Lundin Petroleum till en teckningskurs om 3,00 SEK. Teckning skall ske genom kontant
betalning under perioden 1 – 16 november 2001. Handel med teckningsrätter sker under perioden 1 – 13 november 2001 på Nya Marknaden vid
Stockholmsbörsen.
Därutöver erhåller de som tecknar aktier i nyemissionen utan kostnad 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. Vid fullt utnyttjande av tilldelade optionsrätter tillförs ytterligare cirka 239 MSEK.
Således kan det totala kapitaltillskottet, givet fullteckning av nyemissionen och efter fullt utnyttjande av tilldelade optionsrätter, komma att uppgå till cirka 558
MSEK.
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Lundin Petroleum AB är ett svenskt oberoende olje- och gasprospekteringsbolag med strategiskt focus på områden i världen med stora potentiella oljereserver
och existernade infrastruktur. Bolagets aktier handlas på Nya Marknaden vid Stockholmsbörsen (ticker "LUPE").
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