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LUNDIN PETROLEUM SÄLJER SEVEN HEADS GAS OCH VISSA ÖVRIGA IRLÄNDSKA TILLGÅNGAR
Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) har träffat ett avtal om att sälja sin licensandel om 12,5% i projektet Seven Heads Gas och vissa andra irländska oljeoch gas tillgångar offshore till Island Oil & Gas plc (Island Oil & Gas). Som köpeskilling vid försäljningen av Seven Heads Petroleum Lease kommer Lundin
Petroleum att motta 4 miljoner aktier i Island Oil & Gas. Det nuvarande marknadsvärdet för Island Oil & Gas aktier ger ett värde på transaktionen om cirka 2.0
miljoner GBP.
Förutom bolagets licensandel i Seven Heads Gas kommer Lundin Petroleum även att avyttra halva sin licensandel om 25% i licensoptionen 03/5 avseende Seven
Heads olja och hela sin licensandel om 22% i licensoptionen 03/6 avseende Roscarberry-området i North Celtic Sea Basin. Lundin Petroleum har även beviljat
Island Oil & Gas en option att förvärva en 5-procentig grundandel i framtida licenser som tilldelas Lundin Petroleum avseende Donegal Basin Block 13/7 och del
av Block 13/11 och 13/12.
Transaktionen förväntas slutföras under första kvartalet 2005 och är villkorat av att vissa förutsättningar uppfylls såsom godkännande från irländska staten och
partners.
Island Oil & Gas bildades 2003 och är ett oberoende teknologibaserat irländskt olje- och gasprospekteringsbolag med tillgångar offshore Irland i Porcupine och
Celtic Sea Basins där ledningen har gedigen kompetens och kunskap. Island Oil & Gas siktar på att skapa ett internationellt bolag med regionalt fokus och är
aktiv i att söka möjligheter i Libyen och Frankrike. Bolaget är noterat på AIM vid Londonbörsen (ticker ”IOG.L”).
- Försäljningen av dessa irländska licensandelar vilka ingick i förvärvet av vissa av DNOs tillgångar är en följd av det sämre än väntade resultatet av Seven
Heads Gas projekt. De nuvarande intäkterna och produktionen från dessa licensandelar är inte betydande i förhållande till vår resterande verksamhet samtidigt
som denna affär kommer att möjliggöra bibehållen exponering till potentiell tillväxt genom aktieinnehavet om 8,45% i Island Oil & Gas. Vi kommer även att
aktivt söka ytterligare direkta investeringsmöjligheter offshore Irland. Genom avtalet med Island Oil & Gas kan Lundin Petroleum och Island Oil & Gas ingå ett
avtal som etablerar offshore Irland som ett område av gemensamt intresse, 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, Holland, Indonesien, Iran, Norge, Sudan, Tunisien och Venezuela. Bolagets aktier handlas på Attract 40-listan vid Stockholmsbörsen. (ticker ”LUPE”)
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