22 januari, 2002

LUNDIN PETROLEUM GÖR TEMPORÄR PAUS I VERKSAMHETENI BLOCK 5A I SUDAN OCH VÄLKOMNAR SAMTIDIGT AVTALET
OM VAPENVILA I NUBABERGEN.
Lundin Petroleum AB tillsammans med partners Petronas Carigali Overseas Sdn Bhd (”Petronas”), OMV (Sudan) Exploration Gmbh (”OMV”) and Sudapet Ltd
(”Sudapet”), avbryter temporärt seismikundersökning och borrning på Block 5A onshore södra Sudan, i förebyggande syfte för att kunna garantera maximal
säkerhet för dess personal och verksamhet. Detta påverkar inte Lundin Petroleums långsiktiga planer att bygga ut oljefältet Thar Jath och fortsatt
prospektering av den södra Mugald bassängen. Vid tiden för avbrottet pågick utvärderingsborrningen Thar Jath 3 som skall testa oljefältet Thar Jaths
omfattning.
Förhoppningen är att avtalet om vapenvila som träffades mellan den sudanesiska staten och South Sudan Liberation Army (SPLA) den 19 januari 2002 i Schweiz kommer att
omfatta hela Sudan och tillåta en snar återgång till verksamheten i Block 5A.
Pausen omfattar inte de pågående lokala utvecklingsprogrammen i området. Dessa är tecken på gruppens långsiktiga engagemang i Sudan och för lokalbefolkningen i området.
Arbetet sker för att förbättra den lokala infrastrukturen (vägbyggen), vattenförsörjningen (leverans av vatten och brunnsborrning), hälsa och sjukvård (mobila tältkliniker och
renovering av sjukhus), och utbildning (tillhandahålla skolmaterial och dagliga måltider till över 500 barn). Företaget planerar även att påbörja byggandet av en skola och en
hälsomottagning genom att använda en del av de 50 000 tegelstenar som tillverkas lokalt i en mobil fabrik som finns i en närbelägen by.

Borrningar och seismikundersökning kommer att återupptas så snart förhållandena tillåter.
- Fram till nu har vi kunnat arbeta under goda och säkra förhållanden i området men helt nyligen har dessa förutsättningar försämrats vilket har resulterat i beslutet om en
temporär paus. Det är inte någon specifik händelse som ligger till grund för beslutet men vår prioritet måste vara säkerheten och välbefinnandet hos vår personal och inhyrd
arbetskraft som arbetar ute i fält. Vi behåller vårt strategiska område i Muglad bassängen som har en stor potential för ytterligare betydande oljefyndigheter.
Vi är mycket positiva till avtalet om vapenvila i Nubabergen mellan den sudanesiska staten och SPLA som vi ser som ett steg mot en fredlig lösning på konflikterna i Sudan.
Detta skulle vara en stor framgång för Sudan och därmed vår investering och vi kommer att göra vad vi kan för att skapa förutsättningar för en fredsprocess, säger Ian H
Lundin, VD, i en kommentar.
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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