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LUNDIN PETROLEUM INLEDER STRATEGISKT SAMARBETE MED STATOILHYDRO OCH FARMAR UT LICENSANDELAR I LUNOOMRÅDET TILL STATOILHYDRO
Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) har genom sitt helägda norska dotterbolag Lundin Norway AS undertecknat ett farm-out avtal med
StatoilHydro för Luno-området (Greater Luno Area, GLA).
Lundin Petroleum kommer att till StatoilHydro överföra licensandelar om 30 procent i produktionslicenserna 359 och 410 samt en licensandel om 10 procent i
produktionslicensen 409, belägen i GLA, norr om Sleipnerfältet i Norge. StatoilHydro är operatör för de närliggande plattformarna Sleipner och Grane som är
produktionsanläggningar för olja och gas på den norska kontinentalsockeln.
StatoilHydro kommer att betala en större andel av kostnaderna för insamlingen av 3D seismik i PL359 och PL410 samt för en borrning som skall genomföras i
var och en av licenserna. I PL409 går StatoilHydro in på normala villkor.
Lundin Petroleum kommer att kvarstå som operatör för samtliga dessa produktionslicenser och kvarstår tillsammans med StatoilHydro som huvudaktör i GLA.
Förutom dessa farm-out avtal har ett avtal om utbyte av riggar ingåtts där Lundin Petroleum har fått en option att använda två borrtider för en rigg anpassad för
Barents hav i utbyte mot två borrtider i Nordsjön.
Farm-out transaktionen är villkorad av tillämpliga godkännanden från den norska staten.
- Vi är mycket nöjda över detta nära samarbete med StatoilHydro i det större Luno-området. Genom upptäckten av Lunofyndigheten tror vi att området har
potential att bli ett betydande producerande område på den norska kontinentalsockeln. Denna transaktion skapar ett delägarskap i de viktigaste licenserna i det
större Luno-området för att säkra en snabbare utbyggnad av området, säger Ashley Heppenstall, koncernchef och VD i 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 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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