30 oktober 2008

LUNDIN PETROLEUM AVSLUTAR PROSPEKTERINGSBORRNINGEN MUNY DENG-1 I BLOCK 5B, SUDAN
Prospekteringsborrningen Muny Deng-1 som genomförts på strukturen Muny Deng har nått måldjup på 2 450 meter och kommer att pluggas
igen och lämnas som ett torrt hål. Borrningen är belägen i träskmark i södra Mugladbassängen, Block 5B, i Sudan.
Muny Deng-1 påträffade sandstensreservoirerna Aradeiba och Bentiu som planerat med indikationer av gas under 1 540 meter. Loggar har samlats in och
kommer tillsammans med prover från borrningen och övrig data att analyseras och ytterligare studeras i detalj under kommande månader. Det är den tredje
borrningen under 2008 i Block 5B och genomfördes i träskmark i den centrala delen av blocket med borriggen Dietswell 1200. Lundin Petroleum bidrar med
tekniska utvärdering till partners med målsättning att definiera den återstående potentialen i blocket.
- Borresultaten är en besvikelse. Trots det ger borrningarna viktig information som kommer tillåta oss att fokusera vår uppmärksamhet på den återstående
potentialen i området som täcker 20 000 km2. Vi kommer att utvärdera den tekniska informationen som samlats in under årets prospekteringsprogram för att
bättre förstå den regionala geologin i den södra delen av Mugladbassängen. Ytterligare borraktiviteter kommer att flyttas fram tills detta har genomförts, säger
Ashley Heppenstall, koncernchef och VD i en kommentar.
Partners i Block 5B är Petronas Carigali White Nile (5B) Ltd ("Petronas") (39%), Lundin Petroleum (24,5%), ONGC Videsh Ltd (23,5%) och Sudapet Ltd (13%).
Vidare har joint venture partners accepterat rekommendationen från "the National Petroleum Commission" att överlåta en andel om 10 procent till "The National
Oil Company of Southern Sudan" medallokering av varje partners andel pro rata. Operatör för Block 5B är White Nile (5B) Petroleum Operating Company
(WNPOC) ett joint venture mellan Sudapet Ltd och Petronas.
Lundin Petroleum är ett svenskt oberoende olje- och gasprospekterings och produktionsbolag med en välbalanserad portfölj av tillgångar i världsklass i Europa,
Afrika, Ryssland och Asien. Bolaget är noterat vid den nordiska börsen. (ticker ”LUPE”). Lundin Petroleum har bevisade och sannolika reserver om 184,2 miljoner
fat oljeekvivalenter (MMboe) per den 1 januari 2008.
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