31 maj 2010

LUNDIN PETROLEUMS PROSPEKTERINGSBORRNING I STRUKTUREN APOLLO I PL338
Lundin Petroleum AB ("Lundin Petroleum") kommer att genomföra en ny prospekterings-borrning, 16/1-14 i PL338. Borrningen har som
målsättning att nå strukturen Apollo som är belägen direkt söder om Draupnefältet i PL001B och cirka 5 km nordväst om och down-dip från
Lunofältet i PL338.
Den huvudsakliga målsättningen för borrningen Apollo är att testa det som tros vara en möjlig förlängning av Draupnefältet in i PL338. Fyndigheten, som nyligen
utvärderats med framgång av Draupnefältets partners, befinner sig i sand från sen juraålder till ett djup om cirka 2 400 meter under havsytan. Lundin
Petroleums nuvarande uppskattning av obekräftade prospekteringsbara bruttoresurser är i intervallet mellan 20 till 130 miljoner fat oljeekvivalenter (MMboe) för
strukturen Apollo i PL338. Nämnt intervall är beroende av den geologiska modell som används och som är mycket känslig för variationer i sandens tjocklek mot
söder, in i licensen PL338.
Borrningen kommer att genomföras i tredje kvartalet 2010 med riggen Transocean Winner. Lundin Petroleum är operatör för PL338 med en licensandel om 50
procent. Partners är Wintershall Norge ASA med en licensandel om 30 procent och RWE DEA Norge AS med en licensandel om 20 procent.
-Apolloborrningen kommer att testa en förlängning av en bevisad och testad ansamling av kolväten med ytterligare potential baserad på vår geologiska model.
Strukturen är belägen nära Lunofyndigheten och ytterligare prospekterings-framgångar i området kommer helt klart att vara positivt för utvecklingen av det
större 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, 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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