21 juli 2009

LUNDIN PETROLEUM OFFENTLIGGÖR REVIDERAD RESERVRAPPORT FÖR LUNOFÄLTET, OFFSHORE NORGE
Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) är glad över att kunna meddela att det oberoende certifieringsföretaget Gaffney, Cline and Associates
(GCA) har tilldelat Lunofältet, beläget i produktionslicens PL338, offshore Norska Nordsjön, 95 miljoner fat oljeekvivalenter, brutto, (MMboe) av
bevisade och sannolika reserver (2P).
Reserverna har värderats baserat på resultaten från fyndighetsborrningen 16/1-8 som genomfördes i slutet av 2007, utvärderingsborrningen 16/1-10 som
slutfördes i början av 2009 och den initiala tolkningen av seismiken som samlats in via kabel på havsbotten (ocean bottom cabel survey, OBS) under 2008. 2P
reserverna har kalkylerats baserat på mängden olja i marken (oil in place STOIIP) om 365 MMboe genom att använda en utvinningsfaktor på 26 procent vid en
utbyggnad baserat på vatteninjicering.
Lundin Petroleum kommer att genomföra ytterligare en prospekteringsborrning i PL338 under tredje kvartalet 2009 med målsättning att nå strukturen Lunoextension med utvinnningsbara potentiella resurser på 241 MMboe.
Ytterligare prospekteringsborrningar i Luno- området(Greater Luno Area, GLA) kommer att genomföras under 2009/2010 med borrningar planerade i licensen
PL359 (Lundin Petroleum 40%), PL410 (Lundin Petroleum 70%) och i PL501 (Lundin Petroleum 40%).
Konceptuella utbyggnadsstudier för Lunofältet är igång med målsättning att lämna in en utbyggnadsplan i slutet av 2010.
Lundin Petroleum är operatör för PL338 med en licensandel om 50 procent tillsammans med partners Wintershall Norge ASA, 30 procent och RWE Dea Norge
ASA med en licensandel om 20 procent.
- Denna bokningen av Lunofältets reserver ökar vår reservbas med över 20 procent till 265 MMboe. Lunofältet är helt klart kommersiellt av egen kraft och vi
arbetar hårt för att slutföra utbyggnadskonceptet för fältet. Vi är fortsatt entusiastiska beträffande den fortsatta prospekteringspotentialen i Luno-området
(GLA) som kommer testas med minst fyra prospekteringsborrningar under 2009 och 2010. Reserveuppskattningen från GCA överstämmer i allt väsentligt med
våra tidigare reservuppskattningar med undantag för den lägre antagna utvinningsfaktorn vilken vi tror kommer att öka i takt med att utbyggnadskonceptet
framskrider, säger Ashley Heppenstall, koncernchefen och VD i 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 265 miljoner fat oljeekvivalenter (mmboe)
bevisade och sannolika reserver.
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