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Framgångsrik utvärderingsborrning på Edvard Griegfältet, offshore Norge
Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) meddelar att dess helägda dotterbolag Lundin
Norway AS (Lundin Norway) har avslutat borrning och loggning av utvärderingsborrning
16/1-23 S på Edvard Griegfältet i norska Nordsjön.
Borrningen genomfördes i PL338, cirka 2,4 km sydöst om Edvard Griegplattformen.
Borrningens målsättning var att ytterligare utvärdera den sydöstra delen av Edvard Griegfältet, sydväst om
förra årets fyndighetsborrning 16/1-18, för att kunna optimera dräneringsstrategin och avgöra bästa möjliga
placering av produktionsborrningar i det här området. Borrningen testade också för ytterligare resurspotential i
den här delen av fältet.
Borrningen påträffade en oljekolonn om 66 meter, brutto i grovkornig sandstensreservoar av medel till god
kvalitet. Omfattande datainsamling och provtagning pågår och de initiala resultaten tycks mycket lovande vad
gäller en ökning av reservoarens totala kolvätevolym (in-place volumes). Dessa positiva borresultat kommer att
integreras och användas för optimering av dräneringsstrategin och för att avgöra bästa möjliga placering av
produktionsborrningar i området.
”Den sydöstra utvärderingsborrningen på Edvard Grieg har varit framgångsrik. Denna borrning,
tillsammans med förra årets borrning i samma område av fältet, kommer enligt min mening att resultera i
en ökning av resurserna för Edvard Grieg vid slutet av året. Den låga marginalkostnaden för att utvinna
dessa fat kommer att öka värdet på tillgången Edvard Grieg”, säger Ashley Heppenstall, VD och koncernchef
för Lundin Petroleum, i en kommentar.
Detta är den tionde prospekterings/utvärderingsborrningen i PL338, av vilka sju har genomförts på Edvard
Griegfältet. Licensen tilldelades den 17 december 2004 (i 2004 års norska APA licensrunda).
Borrningen genomfördes till ett vertikalt djup om 2 043 meter under havsytan och avslutades i berggrund av
granit. Borrningen kommer att pluggas igen permanent och lämnas. Vattendjupet är 108 meter.
Borrningen genomfördes med jack-up-riggen Rowan Viking, som kommer att återvända till Edvard
Griegplattformen för att genomföra produktions- och injiceringsborrningar.
Lundin Norway är operatör för PL338 med en licensandel om 50 procent. Partners är OMV Norge AS med en
licensandel om 20 procent och Statoil Petroleum AS och Wintershall Norge AS med licensandelar om 15
procent vardera.
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 187,5 miljoner fat oljeekvivalenter (MMboe) bevisade och sannolika reserver.
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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.

