20 januari 2010

LUNDIN PETROLEUMS INVESTERINGSBUDGET FÖR 2010 ÄR 540 MILJONER USD
Lundin Petroleum (Lundin Petroleum) har beslutat om en investeringsbudget för 2010 på 540 miljoner USD för prospektering och utbyggnad.
Investeringsbudgeten för 2010 innebär en ökning med 4 procent jämfört med den förväntade investeringsbudgeten för 2009.
Utbyggnadsbudgeten för 2010 är 250 miljoner USD, med fokus främst på utbyggnadsborrningari Storbritannien och Norge.
1.I Storbritannien kommer utbyggnadsborrningar att påbörjas vid Thistlefältet (l.a 99%) till följd av återinstallationen av plattformens borranläggning. Fyra
workovers och utbyggnadsborrningar är planerade på Thistle under 2010. Vidare kommer yttterligare en utbyggnadsborrning att genomföras på Broomfältet (l.a
55%).
2.I Norge pågår Fas 2 av Volundfältets utbyggnad (l.a 35%) med ytterligare två multi-laterala produktionsborrningar att slutföras under 2010. Under 2010
kommer Fas 2 av utbyggnadsborrningarna på Alvheim att påbörjas med ytterligare tre multilaterala borrningar.
Prospekterings- och utvärderingsbudgeten för 2010 är 290 miljoner USD med fortsatt betydande fokus på Norge som står för 190 miljoner USD av denna
summa. Arbetsprogrammet innefattar 11 prospekteringsborrningar i Norge, Vietnam och Kongo (Brazzaville).
1.Norge
Åtta prospekteringsborrningar kommer att genomföras under 2010 varav fem med Lundin Petroleum som operatör. Fyra av borrningarna kommer att genomföras
i det större Lunoområdet på PL359 (l.a 40%), PL501 (l.a.40%), PL410 (l.a 70%) och PL409 (l.a 70%). Ytterligare prospekteringsborrningar kommer att
genomföras på strukturen EARB i PL505 (l.a 30%), strukturen Barchan i PL400 (l.a 50%), strukturen Frusalen i PL476 (l.a 30%) och i PL340 (l.a 15%) i
närheten av fyndigheten Marihone.
2.Vietnam
Två borrningar kommer att genomföras i Block 06/94 (l.a 33,3%) offshore Vietnam.
3.Kongo (Brazzaville)
En prospekteringsborrning kommer att genomföras i Block Marine XIV (l.a 21,55%) på strukturen Makoula.
4.Ryssland
En självupplyftande plattform kommer att tillverkas med början under 2010 för att kunna genomföra ytterligare prospekterings- och utvärderingsborrningar med
start under 2011.
-Detta betydande utbyggnadsborrningsprogram under 2010 kommer att resultera i ytterligare produktionsökningar. Vi behåller vår exponering mot
prospekteringsborrningar i Norge med särskilt fokus på det större Lunoområdet. Vi arbetar aktivt vidare med att bestämma konceptet för utbyggnaden av
Lunofältet och hoppas att prospekteringsprogrammet för 2010 kommer att resultera i ytterligare reserver för Lunoområdet, säger Ashley Heppenstall,
koncernchef och VD för 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,
Ryssland, Asien och Afrika. Bolaget är noterat vid den nordiska börsen. (ticker "LUPE"). Lundin Petroleum har 256 miljoner fat oljeekvivalenter (mmboe)
bevisade och sannolika reserver.
För ytterligare information var vänlig kontakta:
Ashley Heppenstall
VD
Tel: +41 22 595 10 00
eller
Maria Hamilton
Informationschef
Tel: +41 22 595 10 00
Tel: 08-440 54 50

