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Lundin Petroleum farmar ut i Malaysia
Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) meddelar att dess helägda dotterbolag Lundin
Malaysia BV (Lundin Malaysia) har undertecknat utfarmningsavtal med vissa av DYAS BV:s
(DYAS) helägda dotterbolag. Avtalet avser delar av bolagets licensandelar i tre produktionsdelningskontrakt (PSC) i Malaysia.
Inför det nyligen startade prospekteringsprogrammet i Sabahregionen, offshore östra Malaysia, har Lundin
Malaysia ingått utfarmningsavtal med DYAS för block PM328, SB307/308 och för gasområden i block SB303.
Avtalet trädde i kraft den 1 juli 2015.
Utfarmningsavtalen innehåller följande villkor:
1.

PSC för SB307/308: en 20-procentig licensandel i block SB307/308 i Sabahregionen, offshore östra
Malaysia förs över till DYAS efter betalning med tillägg (så kallad promote) för vissa framtida
kostnader i samband med det kommande prospekteringsprogrammet.

2. PSC för SB303: en 20-procentig licensandel för gasområdet inom block SB303 i Sabah, offshore östra
Malaysia, förs över till DYAS.
3. PSC för PM328: en 15-procentig licensandel i PM328 i Malay basin, offshore Malaysiska halvön, förs
över till DYAS.
Efter denna transaktion har Lundin Petroleum en licensandel om 65 procent i SB307/308, en licensandel om
55 procent i SB303 och en licensandel om 35 procent i PM328.
DYAS är en holländsk, privatägd, erfaren och aktiv minoritetspartner utan operatörskap som investerar i
prospektering och produktion av olja och gas, och har en mångsidig portfölj av tillgångar koncentrerad till
Nederländerna och brittiska Nordsjön.
Transaktionens slutförande är villkorat av godkännande från relevanta myndigheter.
Lundin Petroleum är ett svenskt oberoende olje- och gasprospekterings och produktionsbolag med en välbalanserad portfölj av
tillgångar i världsklass främst i Europa och Sydostasien. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm (ticker ”LUPE”). Lundin Petroleum
har 685 miljoner fat oljeekvivalenter (MMboe) bevisade och sannolika reserver per den 31 december 2015.
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Denna information har offentliggjorts i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden (SFS 2007:528) och/eller lagen om handel med
finansiella instrument (SFS 1991:980).
Framåtriktade uttalanden
Vissa uttalanden samt viss informationen i detta meddelande utgör "framåtriktad information" (enligt tillämplig värdepapperslagstiftning).
Sådana uttalanden och information (tillsammans, "framåtriktade uttalanden") avser framtida händelser, inklusive bolagets framtida
resultat, affärsutsikter och affärsmöjligheter. Framåtriktade uttalanden inkluderar, men är inte begränsade till, uttalanden avseende
uppskattningar av reserver och/eller resurser, framtida produktionsnivåer, framtida investeringar och fördelningen av dessa på
prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter, framtida borrningar samt andra prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter. Slutlig utvinning av
reserver och resurser baseras på prognoser om framtida resultat, uppskattningar av kvantiteter som ännu inte kan fastställas samt
antaganden av företagsledningen.
Samtliga uttalanden, förutom uttalanden avseende historiska fakta, kan vara framåtriktade uttalanden. Uttalanden om bevisade och
sannolika reserver och resursestimat kan också anses utgöra framåtriktade uttalanden och återspeglar slutsatser som baseras på vissa
antaganden om att reserverna och resurserna är möjliga att utnyttja ekonomiskt. Samtliga uttalanden som uttrycker eller involverar
diskussioner avseende förutsägelser, förväntningar, övertygelser, planer, prognoser, mål, antaganden eller framtida händelser eller
prestationer (ofta, men inte alltid, med ord eller fraser som "söka", "antecipera", "planera", "fortsätta", "uppskatta", "förvänta", "kan
komma att", "kommer att", "projektera", "förutse", "potentiell", "målsättning", "avse", "kan", "skulle kunna", "bör", "tror" och liknande
uttryck) utgör inte uttalanden avseende historiska fakta och kan vara "framåtriktade uttalanden". Framåtriktade uttalanden inbegriper
kända och okända risker, osäkerheter och andra faktorer som kan förorsaka att faktiska resultat och händelser skiljer sig väsentligt från
dem som förutses i sådana framåtriktade uttalanden. Ingen garanti kan lämnas att dessa förväntningar och antaganden kommer att visa sig
vara korrekta och sådana framåtriktade uttalanden bör inte förlitas på. Dessa uttalanden är gällande endast vid tidpunkten för
informationen och bolaget har inte för avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtriktade uttalanden, utöver vad som krävs enligt
tillämplig lagstiftning. Dessa framåtriktade uttalanden innefattar risker och osäkerheter som rör bland annat operativa risker (inklusive
risker relaterade till prospektering och utbyggnad), produktionskostnader, tillgång till borrutrustning, tillit till nyckelpersoner,
reservestimat, hälsa, säkerhet och miljöfrågor, legala risker och förändringar i regelverk, konkurrens, geopolitiska risker och finansiella
risker. Dessa risker och osäkerhetsfaktorer beskrivs mer i detalj under rubriken "Risker och riskhantering" samt på andra ställen i bolagets
årsredovisning. Läsaren uppmärksammas på att ovanstående lista över riskfaktorer inte ska uppfattas som uttömmande. Faktiska resultat
kan skilja sig väsentligt från dem som uttrycks eller antyds i sådana framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden är uttryckligen
föremål för förbehåll enligt detta varnande uttalande.

