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LUNDIN PETROLEUM PÅBÖRJAR BORRNINGAR PÅ BLOCK 5A I SUDAN.
Lundin Petroleum AB har tillsammans med Petronas Carigali Sdn Bhd (Petronas) OMV (Sudan) Exploration Gmbh (”OMV”) och Sudapet Ltd
(”Sudapet”) påbörjat utvärderingsborrningen Thar Jath-3 på Block 5A, onshore Sudan. Detta är den tredje borrningen på Thar Jath strukturen
och genomförs för att testa oljefältets omfattning.

Borrningen beräknas nå ett totalt djup av 2 100 meter och ta ca 45 dagar inklusive test. En service rigg kommer att genomföra testet medan själva borriggen
flyttas för att påbörja borrningen av Thar Jath-4 på en annan del av strukturen. (se bifogad karta). Efter avslutad borrning, som även den beräknas ta ca 45
dagar inklusive test, så kommer borriggen att flyttas över till Malastrukturen för att där genomföra en prospekteringsborrning till ett djup av 1 900 meter.
Samtidigt påbörjas en tvådimensionell seismisk undersökning på Block 5A med målsättning att omvandla ett flertal indikativa strukturer till borrbara prospekt på
samma geologiska trend som existerande oljefält i Mugladbassängen. Undersökning beräknas pågå till juni 2002.
Lundin Petroleum är operatör för Block 5A med 40,375 % intresseandel. OMV har 26,125 %, Petronas har 28,5 % och Sudapet 5 % intresseandel.

Bakgrund:
Thar Jath fältet upptäcktes i januari 2001 när Thar Jath-1 testades och hade ett ackumulerat flöde på 4 260 fat olja per dag över formationerna Bentiu och
Aradeiba.
Fyndigheten Thar Jath-2 borrades i juni 2001 och hade ett ackumulerat flöde på 2 000 fat per dag. En tredimensionell seismisk undersökning avslutades 2001
och har nu resulterat i en detaljerad karta över Thar Jath strukturen.

Lundin Petroleum är ett svenskt oberoende olje- och gasprospekteringsbolag med strategiskt fokus på områden i världen där det finns bevisade
petroleumsystem, stora potentiella oljereserver och där prospekteringsverksamhet inte genomförts nyligen. Bolagets aktier handlas på Nya Marknaden vid
Stockholmsbörsen (ticker "LUPE").
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