20 januari 2010
LUNDIN PETROLEUM UPPNÅR EN RESERVERSÄTTNINGSGRAD OM NÄSTAN 400 PROCENT
Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) har ökat de bevisade och sannolika reserverna till 255,9 miljoner fat oljeekvivalenter (MMboe) per den
1 januari 2010, vilket motsvarar en ökning av reserverna med 26 procent och en reserversättningsgrad om 398 procent, jämfört med den 1
januari 2009.
MMboe
Bevisade och Sannolika Reserver per den 1.1.2009
Produktion 2009 (förväntad)
Reservökning
Försäljning av tillgångar
Bevisade och Sannolika Reserver per den
1.1.2010
Reservökning
Reserversättningsgrad*

217,5
-13,9
+55,3
-3,0
255,9

26%
398%

* I enlighet med branschpraxis definieras reserversättningsgraden som reservökningen i förhållande till årets produktion exklusive förvärv/försäljning.

Dessa reserver baseras på en oberoende revision av tredje part genomförd av Gaffney Cline and Associates (GCA). De bevisade och sannolika reserverna är
beräknade enligt 2007 Petroleum Resources Management System (SPE PRMS), Guidlines of the Society of Petroleum Engineers (SPE), World Petroleum Congress
(WPC), American Association of Petroleum Geologists (AAPG) och Society of Petroleum Evaluation Engineers (SPEE). Reserverna har beräknats med tillämpning
av ett oljepris om 65 USD per fat.
Olja utgör 86,4 procent av de total reserverna. Vidare är 95 procent av reserverna belägna i länder där ersättning betalas i form av skatte-/royaltys. De mest
betydande bidragen till reservökningen kom från Norge. Inkluderat är de sedan tidigare offentliggjorda reserverna om 47,5 MMboe i Lunofältet såväl som
reserver i Pifältet för vilken en utbyggnadsplan förväntas lämnas in under 2010.
Lundin Petroleum har utöver dessa reserver ytterligare fyndigheter som klassifiserats som betingade resurser (i enlighet med SPEs definition) om 285 MMboe. De
betingade resurserna har ej reviderats av GCA.
Lundin Petroleums produktion (förväntad) för 2009 var 38 200 fat oljeekvivalenter per dag (boepd), en ökning med 20 procent jämfört med 2008 års produktion.
Lundin Petroleums förväntade nettoproduktion för 2010 är mellan 38 000 och 44 000 boepd.
-En reserversättningsgrad om nästan 400 procent för andra året i rad är en klar indikation på vår framgång att öka vår resursbas genom en proaktiv
prospekteringsstartegi. Utbyggnaden av Alvheim- och Volundfälten, offshore Norge fortsätter att bidra till vår produktionstillväxt som kommer att närma sig 50
000 boepd under andra halvåret 2010 när Volund är i produktion, kommenterar Ashley Heppenstall, koncernchef och VD för Lundin Petroleum.

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.
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