5 mars 2010

LUNDIN PETROLEUM HAR SLUTFÖRT PROSPEKTERINGSBORRNINGEN 16/4-5
Prospekteringsborrningen 16/4-5 har slutförts på stukturen i det större Luno områdets förlängning i Block 16/4, PL359, i norska Nordsjön.
Målet med borrningen var att testa kolvätepotentialen i sediment från tidig krita/jura ålder, söder om 16/1-12 (fyndigheten Luno South) .
Borrningen påträffade bergart utan reservoarsediment ovan grundbergart av tight sprucken granit vid den uppskattade nivån för reservoaren. Grundbergarten i
granit visade på rikligt med cementerade sprickor. När öppna sprickor påträffades fanns oljefläckar.
Ett omfattande datainsamlingsprogram har genomförts i borrningen inklusive borrkärnor, loggning och MDTprogram. Borrningen har pluggats igen och övergivits
som en icke-kommersiell borrning.
-Den primära målsättningen för borrningen med att lokalisera reservoar, updip från fyndigheten Luno, var inte framgångrik. Dock har alla borrningar som
genomförts i det större Lunoområdet påträffat olja ovan den regionala kontaken mellan olja och vatten och därför är vi fortsatt övertygade om ytterligare
potential i området. Vår nästa borrning i det större Lunoområdet i PL501 kommer att genomföras på strukturen Avaldsnes med en liknande reservoar som
fyndigheten Luno som målsättning. Borrningen kommer att genomföras under tredje kvartalet 2010, säger Ashley Heppenstall, koncernchef och VD för Lundin
Petroleum i en kommentar.
Prospekteringsborrningen genomfördes med den halvt nedsänkbara borriggen Transocean Winner till ett måldjup på 1 994 meter från havsytan i vattendjup om
104 meter.
Lundin Norway AS är operatör för PL359 med en licensandel om 40 procent. Partners är Statoil Petroleum AS och Premier Oil Norge AS, båda med en licensandel
om 30 procent.

Lundin Petroleum är ett svenskt oberoende olje- och gasprospekterings och produktionsbolag med en välbalanserad portfölj av tillgångar i världsklass i Europa,
Ryssland, Asien och Afrika. Bolaget är noterat vid den NASDAQ OMX Stockholm. (ticker "LUPE"). Lundin Petroleum har 256 miljoner fat oljeekvivalenter
(mmboe) bevisade och sannolika reserver.
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