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SIDOSPÅRSBORRNING BEKRÄFTAR LATERAL FÖRLÄNGNING AV FÄLTET FRÅN AVALDSNES FÖRSTA
UTVÄRDERINGSBORRNING, OFFSHORE NORGE
Lundin Norway AS (Lundin Norway), ett helägt dotterbolag till Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) har slutfört sidospårsborrningen 16/34A från den första utvärderingsborrningen 16/3-4 av fyndigheten Avaldsnes i PL501 på den norska kontinentalsockeln (NCS). Ett omfattande
program av insamling av data och prover har genomförts från sidospårsborrningen.
Målsättningen med 16/3-4A var att bekräfta den laterala kontinuiteten av reservoaren och sandstenskvaliteten mot väster från den första
utvärderingsborrningen. Resultaten från borrningen visar god lateral kontinuitet av reservoaren med en bekräftad oljekolumn över 4 meter med utmärkt
sandkvalitet.
Borrningen 16/3-4A genomfördes till ett djup om cirka 1 934 meter under havsytan med borriggen Bredford Dolphin. Borriggen kommer nu att flyttas för att
borra den andra utvärderingsborrningen 16/2-7 av Avaldsnesfyndigheten.
-Resultaten från den första utvärderingsborrningen och påföljande sidospår är mycket positiva och har bekräftat den laterala kontinuiteten av reservoaren från
den övre Jura Draupneåldern med hög porositet och permabilitet. Även om reservoarens tjocklek över Avaldsnesstrukturen kommer att variera känner vi en
större säkerhet att den delen av strukturen som tidigare ansågs icke kolväteförande nu är täckt med kolväteförande reservoar från övre Juraåldern, säger Ashely
Heppenstall, koncernchef och VD för Lundin Petroleum i en kommentar.
Lundin Norway är operatör med en licensandel om 40 procent. Partners är Statoil Petroleum AS med en licensandel om 40 procent och Mærsk Oil Norway med
20 procent.

Lundin Petroleum är ett svenskt oberoende olje- och gasprospekterings och produktionsbolag med en välbalanserad portfölj av tillgångar i världsklass i Europa,
Sydostasien, Ryssland och Afrika. Bolaget är noterat vid NASDAQ OMX, Stockholm (ticker "LUPE") och vid Torontobörsen (TSX) (ticker "LUP"). Lundin Petroleum
har 187 miljoner fat oljeekvivalenter (MMboe) bevisade och sannolika reserver.
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FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN
Vissa uttalanden samt viss informationen i detta pressmeddelande utgör "framåtriktad information" (enligt tillämplig kanadensisk 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 resurser, framtida
produktionsnivåer, framtida investeringar och fördelningen av dessa på prospekterings- och utvecklingsaktiviteter, framtida borrningar samt andra
prospekterings- och utvecklingsaktiviteter. Slutlig utvinning av reserver och resurser baseras på prognoser om framtida resultat, uppskattningar av belopp 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 och framtida händelser eller prestationer (ofta, men inte alltid, med ord eller fraser som "söka", "förutse", "plan", "fortsätta",
"uppskatta", "förvänta", "kan", "kommer att", "projekt", "förutse", "potential", "inriktning", "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 detta pressmeddelande 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 utveckling), produktionskostnader, tillgång till borrutrustning, tillgång till nyckelpersoner,
reservestimat, hälsa, säkerhet, miljöfrågor, legala risker och förändringar i regelverk, konkurrens, geopolitiska risker och finansiella risker. Dessa risker och
osäkerhetsfaktorer beskrivs mer i detalj under rubriken "Riskfaktorer" samt på andra ställen i Bolagets årsredovisning för 2010. 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 i detta pressmeddelande är uttryckligen kvalificerade av detta varnande uttalande.

