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Uppdatering beträffande avknoppningen av International Petroleum Corporation
Lundin Petroleum AB (“Lundin Petroleum”) har tidigare meddelat bolagets avsikt att knoppa av
de producerande tillgångarna utanför Norge till ett nybildat bolag, International Petroleum
Corporation (“IPC”) och att därefter dela ut samtliga aktier i IPC proportionellt till Lundin
Petroleums aktieägare. Utdelningen av aktierna i IPC erhöll villkorat godkännande från Lundin
Petroleums aktieägare den 22 mars 2017.
Lundin Petroleum har, utöver godkännande från Lundin Petroleums aktieägare, även erhållit de regulatoriska
godkännande som krävs för att slutföra den interna omorganisationen av Lundin Petroleumkoncernen för att
knoppa av tillgångarna i Malaysia, Frankrike och Nederländerna till IPC. Omorganisationen slutfördes den
7 april 2017.
Lundin Petroleum bekräftar att IPC nu har erhållit villkorat godkännande för notering av aktierna på
Torontobörsen. IPC avser även att notera aktierna på Nasdaq First North. Utdelningen och handeln med IPCaktierna på Torontobörsen och Nasdaq First North förväntas starta den 24 april 2017.
Lundin Petroleums styrelse har fastställt att villkoren för godkännandet från aktieägarna har uppfyllts och att
avstämningsdagen för utdelningen av aktierna i IPC ska vara den 20 april 2017. Baserat på detta
avstämningsdatum kommer aktierna i Lundin Petroleum att handlas utan rätt till utdelning av IPC-aktier från
och med den 19 april 2017.
Tre aktier i Lundin Petroleum kommer att ge rätt till en aktie i IPC. Om aktieinnehavet i Lundin Petroleum inte
är jämnt delbart med tre, erhålls en rätt till en andel av en aktie. Sådana andelar kommer att sammanläggas
med andelar som innehas av andra aktieägare till hela aktier i IPC, vilka kommer att säljas på marknaden
genom Pareto Securities. Likviden kommer därefter att betalas courtagefritt till berörda aktieägare i IPC via
Euroclear Sweden.
Som tidigare meddelats har IPC:s styrelse godkänt att förmå ett av IPC:s dotterbolag, direkt efter notering och
villkorat av upprättandet av den kreditfacilitet som beskrivs nedan, att lämna ett erbjudande till alla
aktieägare i IPC att köpa aktier i IPC till en kurs om 4,77 CAD per aktie, upp till ett värde om 100 miljoner USD.
Om erbjudandet blir aktuellt förväntas det gälla under cirka tre veckor och återköpta aktier förväntas sedan att
dras in.
Statoil ASA (”Statoil”) har informerat bolaget och IPC om sin avsikt att sälja sitt aktieinnehav i IPC om
erbjudandet blir aktuellt. Bolaget har även informerats om att Nemesia Sàrl, ett investmentbolag närstående till
familjen Lundin (“Nemesia”) och Landor Participations Inc., ett annat investmentbolag närstående till en
medlem av familjen Lundin, samt IPC:s styrelse och ledning, inte avser att sälja sina aktier genom erbjudandet.
Dessutom har bolaget upplysts att Statoil och Nemesia har ingått avtal om att Nemesia, efter att erbjudandet
upphört att gälla, kommer att förvärva Statoils IPC aktier som inte har förvärvats av IPC:s dotterbolag genom
erbjudandet.
För att kunna finansiera erbjudandet har vissa av IPC:s dotterbolag, samt IPC som garant, mottagit
kreditkommitté godkännanden för en ny reservbaserad kreditfacilitet från ett syndikat av banker som leds av
BNP Paribas, Australia and New Zealand Banking Group (ANZ), BMO Capital Markets och ScotiaBank Europe.
Inom denna kreditfacilitet kommer 100 miljoner USD att vara tillgängligt för att finansiera erbjudandet om köp
av aktier i IPC.
BMO Capital Markets är exklusiv finansiell rådgivare för bolaget för noteringen av IPC.
Pareto Securities i Sverige är emissionsinstitut och rådgivare (Certified Advisor) till IPC för Nasdaq First North.
Blake, Cassels & Graydon LLP och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB är juridiska rådgivare för bolaget
och IPC.
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Frågor om utdelningen av aktierna i IPC hänvisas till Pareto Securities på telefonnummer 08-402 51 40 (under
normal kontorstid) eller via email till issueservice.se@paretosec.com fram till att utdelningen har slutförts.
Lundin Petroleum är ett svenskt oberoende olje- och gasprospekterings och produktionsbolag med en välbalanserad portfölj av
tillgångar i världsklass främst i Europa och Sydostasien. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm (ticker ”LUPE”). Lundin Petroleum
har 743,5 miljoner fat oljeekvivalenter (MMboe) bevisade och sannolika reserver per den 31 december 2016.
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Framåtriktade uttalanden
Vissa uttalanden samt viss informationen i detta meddelande utgör "framåtriktad information" (enligt tillämplig värdepapperslagstiftning).
Sådana uttalanden och information (tillsammans, "framåtriktade uttalanden") avser framtida händelser, inklusive bolagets framtida
resultat, affärsutsikter och affärsmöjligheter. Framåtriktade uttalanden inkluderar, men är inte begränsade till, uttalanden avseende
uppskattningar av reserver och/eller resurser, framtida produktionsnivåer, framtida investeringar och fördelningen av dessa på
prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter, framtida borrningar samt andra prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter. Slutlig utvinning av
reserver och resurser baseras på prognoser om framtida resultat, uppskattningar av kvantiteter som ännu inte kan fastställas samt
antaganden av företagsledningen.
Samtliga uttalanden, förutom uttalanden avseende historiska fakta, kan vara framåtriktade uttalanden. Uttalanden om bevisade och
sannolika reserver och resursestimat kan också anses utgöra framåtriktade uttalanden och återspeglar slutsatser som baseras på vissa
antaganden om att reserverna och resurserna är möjliga att utnyttja ekonomiskt. Samtliga uttalanden som uttrycker eller involverar
diskussioner avseende förutsägelser, förväntningar, övertygelser, planer, prognoser, mål, antaganden eller framtida händelser eller
prestationer (ofta, men inte alltid, med ord eller fraser som "söka", "antecipera", "planera", "fortsätta", "uppskatta", "förvänta", "kan
komma att", "kommer att", "projektera", "förutse", "potentiell", "målsättning", "avse", "kan", "skulle kunna", "bör", "tror" och liknande
uttryck) utgör inte uttalanden avseende historiska fakta och kan vara "framåtriktade uttalanden". Framåtriktade uttalanden inbegriper
kända och okända risker, osäkerheter och andra faktorer som kan förorsaka att faktiska resultat och händelser skiljer sig väsentligt från
dem som förutses i sådana framåtriktade uttalanden. Ingen garanti kan lämnas att dessa förväntningar och antaganden kommer att visa sig
vara korrekta och sådana framåtriktade uttalanden bör inte förlitas på. Dessa uttalanden är gällande endast vid tidpunkten för
informationen och bolaget har inte för avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtriktade uttalanden, utöver vad som krävs enligt
tillämplig lagstiftning. Dessa framåtriktade uttalanden innefattar risker och osäkerheter som rör bland annat operativa risker (inklusive
risker relaterade till prospektering och utbyggnad), produktionskostnader, tillgång till borrutrustning, tillit till nyckelpersoner,
reservestimat, hälsa, säkerhet och miljöfrågor, legala risker och förändringar i regelverk, konkurrens, geopolitiska risker och finansiella
risker. Dessa risker och osäkerhetsfaktorer beskrivs mer i detalj under rubriken "Risker och riskhantering" samt på andra ställen i bolagets
årsredovisning. Läsaren uppmärksammas på att ovanstående lista över riskfaktorer inte ska uppfattas som uttömmande. Faktiska resultat
kan skilja sig väsentligt från dem som uttrycks eller antyds i sådana framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden är uttryckligen
föremål för förbehåll enligt detta varnande uttalande.

