14 november 2006

PRODUKTIONSSTART AV OUDNAFÄLTET, OFFSHORE TUNISIEN
Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) och Sinochem Corporation meddelar att produktionen från Oudnafältet, offshore Tunisien startade den
11 november 2006. Produktionen sker via en producerande borrning med hjälp av en vatten-injiceringsborrning som båda är kopplade till det
flytande produktions-, lagrings-, och avlastningsfartyget (FPSO) IKDAM.
Den initiala brutto produktionen vid naturligt flöde är över 8 000 bodp och förväntas att inom kort öka till 20 000 bopd, brutto, till följd av uppstarten av det så
kallade artificiella lyftet vilket kommer att ske med hjälp av jetpump. Bevisade och sannolika reserver från Oudnafältet är 11,5 miljoner fat olja.
Lundin Petroleum och Atlantis Holding Norway AS (ett dotterbolag till Sinochem Corporation) har 50 procent var i Oudnafältet. Lundin Petroleum är operatör. Det
tunisiska statliga bolaget ETAP har en köpoption om 20 procent som kan komma att lösas in under en period om upp till 120 dagar från produktionsstart.
- Produktionsstarten av Oudna är en betydande milstolpe för Lundin Petroleum. Utbyggnaden av Oudnafältet, i vilken vår delägda IKDAM FPSO ingår, är ett
utmärkt exempel på hur små, marginella oljefält kan lönsamt byggas ut genom en aktiv approach från operatörer såsom Lundin Petroleum. Uppstarten av
Oudnafältet innebär att vi kommer att uppnå vår produktionsprognos om 40 000 boepd vid årets slut, säger Ashley Heppenstall, koncernchef och VD för Lundin
Petroleum i en kommentar.
-Produktionsstarten av Oudnafältet är ett resultat av det framgångsrika samarbetet mellan Sinochem och Lundin Petroleum samtidigt som det indikerar att
Sinochems verksamhet inom prospektering och produktion går in i ett nytt utveckingsskede. Vi är övertygade om att med gemensamma krafter kommer
verksamheten på Oudnafältet inte bara ge vinst åt investorer utan även bidra till den tunisiska ekonomin. Sinochem vill samarbeta med våra partners och bygga
ut fler oljefölt i Tunisien och i världen, säger Han Gensheng, vice VD, Sinochem Corporation.

Lundin Petroleum är ett svenskt oberoende olje- och gasprospekterings och produktionsbolag med en välbalanserad portfölj av tillgångar i världsklass i Albanien,
Etiopien, Frankrike, Indonesien, Irland, Nederländerna, Nigeria, Norge, Ryssland, Storbritannien, Sudan, Tunisien och Venezuela. Bolaget är noterat vid den
nordiska börsen (ticker "LUPE"). Lundin Petroleum har bevisade och sannolika reserver om 146,1 miljoner fat oljeekvivalenter (mmboe) per den 1 januari 2006.
Sinochem Corporatin är ett statligt kinesiskt bolag med global verksamhet inom prioriterade områden som petroleum, konstgödning, kemikalier, finans och
fastigheter. Det har varit med i Fortune Global 500 Comapnies under 16 år och var rankad på plats 287 år 2005. Sinochem E&P har olje och gas intressen i
Tunisien, Förenade Arabemiraten, Oman och Ekvador och har existerande reserver om 160 miljoner fat oljeekvivalenter (mmboe).
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