Styrelsens yttrande avseende det reviderade utdelningsförslaget till
årsstämman 2020
Styrelsen avger härmed följande yttrande som innehåller styrelsens bedömning av huruvida det
reviderade utdelningsförslaget är försvarligt med hänsyn till vad som anges i 17 kap 3 § andra och tredje
styckena i aktiebolagslagen.
Den föreslagna utdelningen om 1,00 USD per aktie (motsvarande totalt cirka 284 miljoner USD)
representerar cirka 5,5 procent av de fria vinstmedel som årsstämman förfogar över. Föreslagen
utdelningen representerar cirka 22 procent av koncernens fria kassaflöde och 34 procent av årets resultat
för 2019. Bolagets eget kapital uppgår till 55 242,8 miljoner kronor före föreslagen utdelning och 52 278,1
miljoner kronor efter föreslagen utdelning och koncernens egna kapital uppgår till minus 1 598,8 miljoner
USD före föreslagen utdelning och cirka minus 1 882,9 miljoner USD efter föreslagen utdelning. Styrelsen
har tagit i beaktande att det egna kapitalet på koncernnivå är negativt. Detta egna kapital baseras dock på
historiska bokföringsmässiga bestämningar av bokfört värde, avskrivningar, resultat från
valutakursförändringar och inlösen av 54 461 831 aktier under 2019, och beaktar inte marknadsvärdet på
koncernens tillgångar.1
Efter den föreslagna utdelningen är bolagets och koncernens likviditet på en adekvat nivå och den
föreslagna utdelningen påverkar inte bolagets eller koncernens möjligheter att möta sina kortsiktiga och
långsiktiga finansiella åtaganden, inklusive återbetalning av lån eller genomförande av nödvändiga
investeringar. Styrelsen har även utvärderat scenariot där en signifikant förändring sker i valutakursen
mellan kronor och USD innebärandes att utdelningen uppgår till maxbeloppet om 5,188 miljarder kronor.
Ett sådant scenario påverkar inte bedömningen avseende bolagets eller koncernens möjligheter att möta
sina kortsiktiga och långsiktiga finansiella åtaganden, inklusive återbetalning av lån eller genomförande av
nödvändiga investeringar.
Styrelsen anser att den föreslagna utdelningen är försvarbar med hänsyn till bolagets och koncernens
finansiella ställning som helhet. Bolagets och koncernens finansiella ställning framgår av årsredovisningen
för räkenskapsåret 2019 som är tillgänglig på bolagets hemsida www.lundin-petroleum.com.
Bolagets verksamhet medför inte högre risker än de risker som generellt sett är förenade med att driva en
verksamhet inom oljeindustrin. Bolagets konjunkturberoende avviker inte från övriga jämförbara bolag
inom oljeindustrin. Hänvisning sker också till förvaltningsberättelsen i årsredovisningen för
räkenskapsåret 2019. Sedan den 31 december 2019 har coronaviruset (covid-19) spridits över världen
vilket resulterat i ett betydande hot mot den globala ekonomin och finansmarknaderna, såväl som
negativa effekter på olje- och gaspriser vilka också har påverkats negativt av oförmågan att inom OPEC+
nå ett avtal om produktionsbegränsningar. Det reviderade utdelningsförslaget reflekterar denna
utveckling och inga andra betydande händelser som påverkar bolagets förmåga att lämna utdelning har
inträffat efter den 31 december 2019.
Baserat på en omfattande utvärdering av bolagets och koncernens finansiella ställning i sin helhet samt
med beaktande av det föreslagna återköpsbemyndigandet anser styrelsen att den föreslagna utdelningen
är försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av
bolagets och koncernens eget kapital samt bolagets och koncernverksamhetens konsolideringsbehov,
likviditet och ställning i övrigt.

Utdelningen baseras på antalet aktier i cirkulation på avstämningsdagen och det totala
utdelningsbeloppet kan komma att ändras på avstämningsdagarna som en följd av återköp av egna aktier
eller som en följd av emission av nya aktier. Utdelningen är denominerad i USD, förändringar i
valutakursen mellan USD och kronor kommer att påverka det totala utdelningsbeloppet.
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