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LUNDIN PETROLEUMS RESERVER FÖR LUNOFÄLTET ÖKAR,OFFSHORE NORGE.
Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) meddelar att de certifierade bevisade och sannolika bruttoreserverna (2P) för Lunofältet har ökat från
95 miljoner fat oljeekvivalenter (MMboe) till 149 MMboe. Lunofältet är beläget i produktionslicens PL338, i den norska Nordsjön.

Reserverna har omvärderats med beaktande av resultaten från utvärderingsborrningen 16/1-13 som avslutades i början av 2010. Det oberoende
reservcertifieringsbolaget Gaffney, Cline and Associates (GCA) har ökat de uppskattade 2P reserverna till 136,7 miljoner fat olja och 66,4 miljarder standard
kubikfot av gas.
Lundin Petroleum har i allt väsentligt avslutat konceptuella studier för en fristående utbyggnad av Lunofältet och kommer att vara redo att lämna in en
utbyggnadsplan (Plan of Development, PDO) 2011. Parallellt undersöker vi möjligheten att bygga ut Lunofälet tillsammans med det närliggande Draupnefältet.
Medan förutsättningarna för gemensam utbyggnad undersöks, visar de initiala indikationerna att det kommer att innebära ekonomiska fördelar för både Luno
och Draupnes partners. Om beslut fattas om en gemensam utbyggnad kommer en utbyggnadsplan, PDO, att lämnas in under 2011. Resultatet från den
pågående prospekteringsborrningen Apollo, PL338, kan också påverka utbyggnadsplanen för Luno.
Ashley Heppenstall, koncernchef och VD för Lundin Petroleum kommenterar: "Vi är mycket nöjda att kunna rapportera en reservökning för Luno på över 50
procent. Luno är helt klart ett kommersiellt projekt beläget i hjärtat av den norska Nordsjön. Vi gör goda framsteg beträffande de olika utbyggnadsalternativen
antingen fristående eller tillsammans med den närliggande Draupnefyndigheten. Tillsammans med vår nyligen annonserade Avaldsnesfyndighet i PL501 anser vi
att det större Lunoområdet kommer att utvecklas till ett nytt väsentligt produktionsnav på den norska kontinentalsockeln."
Lundin Petroleum är operatör för PL338 med en licensandel om 50 procent. Partners är Wintershall Norge ASA med 30 procent och RWE Dea Norge ASA med en
licensandel om 20 procent. Lundin Petroleum är operatör för PL338 med en licensandel om 50 procent. Partners är Wintershall Norge ASA med 30 procent och
RWE Dea Norge ASA med en licensandel om 20 procent.
Lundin Petroleum är ett svenskt oberoende olje- och gasprospekterings och produktionsbolag med en välbalanserad portfölj av tillgångar i världsklass i Europa,
Ryssland, Sydostasien och Afrika. Bolaget är noterat vid den NASDAQ OMX, Stockholm (ticker ”LUPE”). Lundin Petroleum har 177 miljoner fat oljeekvivalenter
(MMboe) bevisade och sannolika reserver.
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