25 september 2003

LUNDIN PETROLEUM UPPDATERAR OM BORRNINGARNA I PARIS BASIN, FRANKRIKE
Lundin Petroleum AB (”Lundin Petroleum”) informerar om borrningarna i Paris Basin i Frankrike.
• Den nya utbyggnadsborrningen som genomfördes under första halvåret 2003 i Courgivauxlicensen i Paris Basin har nu resulterat i att produktionen från Les
Merisiersfältet (Lundin Petroleums licensandel 100%) har återupptagits. Oljefältet producerar för närvarande cirka 250 fat olja per dag från en borrning. Den
framgångsrika nya borrningen kommer sannolikt att innebära att Les Merisiersfältet kommer att byggas ut i sin helhet och sättas i produktion med en betydande
ökning av Lundin Petroleums reserver i Paris Basin som resultat.
• Prospekteringsborrningen ”Censa Ormat1” belägen i Val des Marais prospekteringslicens, onshore i Frankrike, (Lundin Petroleums licensandel 45%) har nått
Dogger reservoaren (det primära mål) där en potentiell oljeproducerande zon har identifierats. Det påbörjade testarbetet har tillfälligt avbrutits på grund av
mekaniska problem men förväntas återupptas inom kort. Det sekundära målet (reservoaren Rhaetian) kunde inte nås på grund av borrhålets försämrade
förutsättningar på större djup.
- Vi är mycket nöjda med de positiva resultat som de pågående borraktiviteterna i Paris Basin hittills har givit. Jag förväntar mig att Les Merisiersfältet kommer
att addera ytterligare minst 25% till våra reserver, netto, i Paris Basin och en betydande ökning av våra produktionsnivåer vid full utbyggnad. Vi är övertygade
om att Paris Basin fortfarande har mycket goda förutsättningar för fortsatt utbyggnad och prospektering, säger Ashley Heppenstall, koncernchef och vd i en
kommentar.

Lundin Petroleum är ett svenskt oberoende prospekterings- och produktionsbolag med en välbalanserad portfölj av olje- och gastillgångar i världsklass i
Albanien, Frankrike, Holland, Indonesien, Iran, Norge, Sudan, Tunisien och Venezuela. Bolagets aktier handlas på Nya Marknaden vid Stockholmsbörsen. (ticker
”LUPE”)
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