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Utbyggnadsplanen för Solveigfältet godkänd
Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) meddelar att dess helägda dotterbolag Lundin Norway
AS (Lundin Norway) har erhållit norska olje- och energidepartementets godkännande för
Solveigfältets utbyggnadsplan. Solveigfältet är det första utbyggnadsprojektet som återkopplas
till Edvard Griegplattformen, på Utsirahöjden i Norge, för vilken Lundin Norway är operatör.
Produktionsstart från första fasen av Solveigfältet i PL359 förväntas under det första kvartalet 2021 med en
förväntad platåproduktion om 30 Mboepd, brutto. Investeringen för den första fasen uppskattas till
810 miljoner USD1, brutto (527 miljoner USD, netto till Lundin) och med en break-even på under 30 USD per
boe och består av tre horisontella produktionsborrningar och två vatteninjiceringsborrningar.
Kontrakt för modifiering av Edvard Grieganläggningarna har tilldelats Rosenberg WorleyParsons och för
undervattensystemet TechnipFMC inom ramen för ett EPCI-kontrakt som täcker projektering, upphandling,
byggnation och installation. Borrning kommer att genomföras av Seadrill med den högkvalitativa, halvt
nedsänkbara borriggen West Bollsta med dubbel borrförmåga.
Lundin är operatör för Solveig med en licensandel om 65 procent. Partners är OMV med 20 procent och
Wintershall Dea med 15 procent. Denna ägarstruktur är identisk med Edvard Griegs, vilket möjliggör optimering
av produktion och ger värde för alla partners.
Alex Schneiter, koncernchef och vd för Lundin Petroleum:
“Jag är mycket nöjd över att det norska olje- och energidepartementet har godkänt utbyggnadsplanen för
Solveigfältet. Detta är vårt första utbyggnadsprojekt som återkopplas till Edvard Grieg och är en viktig del i
en framtida lösning för det större Edvard Griegområdet. Vi har satt samman ett mycket bra
projektledningsteam som stöttas av branschledande underleverantörer och jag ser fram emot att kunna
rapportera om dess framsteg allteftersom projektet avancerar mot produktionsstart i början av 2021.”
Lundin Petroleum är ett av Europas ledande oberoende bolag för prospektering och produktion av olja och gas. Bolaget fokuserar på
verksamhet i Norge och är noterat på Nasdaq Stockholm (ticker ”LUPE”). Läs mer om Lundin Petroleums verksamhet på
www.lundin-petroleum.com
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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 Lundin Petroleums
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

Lundin Petroleum AB (publ)
Organisationsnummer: 556610-8055

Hovslagargatan 5
SE-111 48 Stockholm

Tel. +46 8 440 54 50
Fax. +46 8 440 54 59

www.lundin-petroleum.com

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 Lundin
Petroleum 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 Lundin Petroleums 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.

