2 november 2005

STORBRITANNIEN – BROOMFÄLTET FAS 2 HAR MED FRAMGÅNG GENOMFÖRTS
Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) har med framgång genomfört borrprogrammet Fas 2 vid Broom, offshore Storbritannien. Båda
utbyggnadsborrningarna är nu i produktion. Fas 2 inkluderar borrningen West Heather 2/05-18 och den första borrningen på North Terrace
2/05-23 som båda producerar via Heather plattformen. Lundin Petroleum har en licensandel om 55% i Broom och en licensandel om 100% i
Heather fältet med anläggningar. Lundin Petroleum är operatör för Broom och Heather fältet.
Resultaten från de båda borrningarna har varit framgångsrika både med tanke på kvaliteten av de påträffade reservoarerna samt produktionskapaciteten.
Nuvarande bruttoproduktion från Broom fältet är cirka 32 000 bopd (16 800 bopd netto Lundin Petroleum) och är begränsad av Heather plattformens kapacitet.
Broomfältets reservoar fortsätter att överträffa förväntningarna när det gäller produktion och den senare än förväntade vattenproduktionen. Tekniska
undersökningar pågår för att till fullo integrera informationen från de senaste borrningarna tillsammans med pågående produktion från fältet i den tekniska
modellen och förväntas komma att öka de uppskattade reserverna.
Produktion från Thistlefältet (Lundin Petroleum 99%) är för närvarnade avstängd på grund av det planerade arbetet med att justera vätskehanteringskapaciteten
för att öka produktionen. Det planerade driftstoppet påbörjades en månad tidigare och kommer att pågå längre än planerat på grund av oförutsedda
reparationer av säkerhetsrelaterad utrustning vilket kommer att resultera i ett driftstopp på cirka två månader.
Att inte kunna producera maximalt från Heather och Broomfälten tillsammans med det förlängda driftstoppet på Thistle plattformen har resulterat i uppskjuten
produktion från existerande reserver med motsvarande lägre produktionsnivå på kort sikt.
- Resultatet från Broomfältet har inneburit sällsynt god avkastning till våra aktieägare. Borrprogrammet Fas 2 har resulterat i både ökad produktion och
förutsättningar för ytterligare reservökningar i fältet, säger Ashley Heppenstall, koncernchef och VD Lundin Petroleum, i en kommentar.
Lundin Petroleum är ett svenskt oberoende olje- och gasprospekterings och produktionsbolag med en välbalanserad portfölj av tillgångar i världsklass i Albanien,
Frankrike, Indonesien, Iran, Irland, Nederländerna, Nigeria, Norge, Storbritannien, Sudan, Tunisien och Venezuela. Bolaget är noterat på O-listan, Attract 40, vid
Stockholmsbörsen. (ticker "LUPE")
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