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LUNDIN PETROLEUM – SLUTFÖRD FÖRSÄLJNING AV INNEHAVET I VENEZUELA OCH GENOMFÖRD INVESTERING I
PETROFALCON CORPORATION
Till följd av godkännandet från det Venezuelanska Energi och Petroleum ministeriet meddelar Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) att den
tidigare annonsesrade försäljningen av det helägda dotterbolaget Lundin Latina de Petróleos, S.A. till PetroFalcon Corporation (”PetroFalcon”)
och förvärvet av aktier och optioner i PetroFalcon genom en riktad nyemission, har slutförts.
Som ett resultat av dessa transaktioner är Lundin Petroleum den största aktieägaren i PetroFalcon med ett aktieinnehav om cirka 64 miljoner aktier i PetroFalcon
vilket representaterar 42 procent av utsällda och utestående aktier i PetroFalcon. Lundin Petroleum har vidare utsett två representanter till PetroFalcons styrelse.
Lundin Petroleum har även förvärvat optioner i PetroFalcon som kan lösas in närsom helst under de kommande två åren för att förvärva upp till 5 000 000 aktier
i PetroFalcon till ett lösenpris om 1,20 CDN per aktie.
PetroFalcon är ett naturresursbolag med olje och gasverksamhet i Venezuela. Genom sitt helägda dotterbolag Vinccler Oil and Gas, C.A, äger PetroFalcon 40
procent av PetroCumarebo, S.A., ett joint venture med Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), det statliga venezuelanska olje och gasbolaget. Till följd av den
ovan beskrivna transaktionen har PetroFalcon förvärvat Lundin Latina de Petróleos, S.A., som äger 5 procent av Baripetrol S.A., ett join venture mellan PDVSA,
Tecpetrol and Perenco. Villkorat av statliga godkännanden förvärvar PetroFalcon 30 procent i naturgaslicensen Cardon III blocket, offshore i Venezuelanska
Gulfen. Chevron Corporation är operatör och majoritetspartner. PetroFalcon är noterat på Torontobörsen (ticker ”PFC”) och har existerande bevisade och
sannolika reserver (innan royalty) om 36 miljoner fat olje-ekvivalenter (mmboe) per den 1 januari 2007.

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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