28 april 2003

LUNDIN PETROLEUM SÄLJER LICENSANDEL I BLOCK 5A I SUDAN TILL PETRONAS FÖR 142,5 MILJONER USD
Lundin Petroleum har, genom sitt helägda dotterbolag Lundin Sudan BV, träffat avtal med Petronas Carigali Overseas Sdn Bhd om försäljning av
bolagets licensandel om 40,375% i Block 5A i Sudan.
Försäljningssumman om 142,5 MUSD kontant, justerat för rörelsekapital per den 31 mars 2003, betalas vid transaktionens genomförande som är beroende av
att ett antal villkor uppfylls, däribland godkännande av den sudanska staten och partners, och förväntas ske inom 60 dagar.
Block 5A är beläget i Mugladbassängen i södra Sudan och innefattar det outbyggda oljefältet Thar Jath med bevisade och sannolika reserver om 149,1 miljoner
fat olja (60,2 miljoner fat netto till Lundin Petroleum). Lundin Petroleum kommer att behålla sin licensandel om 24,5% i Block 5B i södra Sudan.
- Detta är en viktig affär för Lundin Petroleum. Trots den prospekteringspotential som finns i Block 5A är möjligheten att realisera denna tillgång kommersiellt
tilltalande för Lundin Petroleum. Vi avser att använda intäkterna från försäljningen till fortsatt utveckling av Lundin Petroleums produktion och reserver genom
att följa vår prospekterings- och förvärvsstrategi och vi arbetar för närvarande aktivt med att utvärdera ett antal möjligheter. Vi har utmärkta relationer med
Sudan och dess befolkning och har för avsikt att behålla vår licensandel i Block 5B där vi är övertygade om att det finns stor potential för betydande fyndigheter
allt eftersom Mugladbassängen ytterligare byggs ut, säger Ashley Heppenstall, VD i Lundin Petroleum i en kommentar.
Lundin Petroleum är ett svenskt oberoende prospekterings- och produktionsbolag med en välbalanserad portfölj av olje- och gastillgångar i världsklass i
Albanien, Frankrike, Holland, Indonesien, Iran, Norge, Sudan, Tunisien och Venezuela. Bolagets aktier handlas på Nya Marknaden vid Stockholmsbörsen. (ticker
”LUPE”)
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