07 december 2005

LUNDIN PETROLEUM: VERKSAMHETEN I BLOCK 5B I SUDAN ÅTERUPPTAS
Ett arbetsprogram och budget för verksamheten i Block 5B i Sudan 2006 har godkänts.
Programmet innefattar insamlandet av 1 100 km 2D seismik under första halvåret 2006, konstruktion av nödvändig infrastruktur inför borrningar samt upp till
tre prospekteringsborrningar som påbörjas under slutet av 2006.
I Block 5B kommer även ett program för lokal utveckling att påbörjas med fokus på rent vatten, utbildning, hälsovård och humanitär hjälp till lokalbefolkningen.
Rättigheter till Block 5B tilldelades, i ett så kallat prospekterings- och produktionsdelningsavtal som undertecknades den 2 maj 2001, ett konsortium bestående
av PETRONAS Carigali White Nile (5B) Ltd (PETRONAS) (39%), Lundin Petroleum (Lundin Block 5B BV) (24,5%), ONGC Videsh Ltd (23,5%) och Sudapet Ltd
(13%).
Operatör är WNPOC, ett gemensamt bolag för PETRONAS och Sudapet.
Block 5B är beläget i Muglad Basin och täcker en areal om 20 119 km2. Muglad är den största oljeproducerande bassängen i Sudan där flera stora oljefält har
byggts ut under de senaste åren. Konsortiet har bearbetat och omtolkat existerande seismisk data. Till följd av undertecknandet av det omfattande fredsavtalet
har WNPOC besökt blocket för att förbereda seismikundersökningen och borrningarna.
Konsortiets medlemmar har förbundit sig att i Block 5B, som förväntas bli en viktig del av den sudanesiska oljeindustrin, genomföra prospektering och utvinning
av olja på ett effektivt och ansvarsfullt sätt. Detta kommer att bidra till den ekonomiska tillväxten i Sudan vars utveckling till stor del är beroende en snabb och
effektiv utvinning av dess oljeresurser.
- Jag är mycket glad över att Lundin Petroleum kan återuppta verksamheten i Block 5B. Undertecknandet av det omfattande fredsavtalet och bildandet av "The
National Petroleum Commission" har skapat det nödvändiga ramverket för att kunna utforska den stora potentialen av naturliga resurser i området till förmån för
människorna i Sudan, säger Ashley Heppenstall, koncernchef 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 Albanien,
Frankrike, Indonesien, Iran, Irland, Nederländerna, Nigeria, Norge, Storbritannien, Sudan, Tunisien och Venezuela. Bolaget är noterat på O-listan, Attract 40, vid
Stockholmsbörsen. (ticker "LUPE")
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