14 november 2007

LUNDIN PETROLEUM HAR HITTAT OLJA I SCOLTYSTRUKTUREN I BRITTISKA NORDSJÖN
Prospekteringsborrningen 21/8-3 över Scolty och Banchorystrukturen nådde måldjup vid 4 576 meter. Borrningen är belägen i den centrala
delen av brittiska kontinentalsockeln i Nordsjön (UKCS).
Prospekteringsborrningen genomfördes med « jack-up » riggen GSF Galaxy II och har utvärderat två reservoarer (Scolty vid Paleocenennivån och Banchory vid
Jurassicnivån) efter ett omfattande loggningsprogram. Prover av lätt olja har samlats in från Scoltystrukturen som har utmärkta reservoaregenskaper.
Banchorystrukturen var torr och reservoaren påträffades inte i Jurassicnivån.
Fyndigheten Scolty är en fyrvägsförslutning i anslutning till en seismisk anomali med uppskattade utvinningsbara resurser om cirka 10 miljoner fat olje (mmbo).
Andra strukturer på samma nivå som Scolty och anslutna till liknande anomalier har identifierats i blocket med potentiella prospekteringsresurser om cirka 30
mmbo. Lundin Petroleum håller för närvarande på att utvärdera det senste insamlade datat med målsättning att förbereda för ett liknande
prospekteringsborrningsprogram under 2008 för att påvisa förlängningen av Scoltys geologiska trend inom blocket och bekräfta ytterligare potentiella reserver.
Riggen kommer att flyttas till 12/17b-A, i det yttre Firthområdet - strukturen Ridgewood, den tredje borrningen utav tre på varandra efterföljande
prospekteringsborrningar på UKCS.
- Vi är mycket glada över den senaste fyndigheten och baserat på det hittills genomförda tekniska arbetet är vi övertygade att ytterligare potential finns i blocket
med liknande strukturer som Scolty vilka vi hoppas kunna nå i ett nytt prospekteringsborrnings-program under 2008. Fyndigheten Scolty såväl som de
närliggande strukturerna är belägna nära infrastruktur och är därför enkla att bygga ut, säger Ashley Heppenstall, koncernchef och VD för Lundin Petroleum, i en
kommentar.
Lundin Petroleum är operatör med en licensandel om 40 procent. Partners är Challenger Minerals (North Sea) Limited och Palace Exploration Company (E&P)
Limited.

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 176,4 miljoner
fat oljeekvivalenter (mmboe) per den 1 januari 2007.
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