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Stockholm 27 januari 2021

Utdelning för 2020 om 1,80 USD per aktie föreslås, vilket motsvarar en ökning om
80 procent jämfört med 2019 års utdelning
Styrelsen i Lundin Energy AB (Lundin Energy) föreslår en utdelning för 2020 om 1,80 USD per
aktie, motsvarande 512 miljoner USD.
I enlighet med utdelningspolicyn, som offentliggjordes den 30 januari 2019, kommer styrelsen att till
årsstämman 2021 föreslå en utdelning för 2020 om 1,80 USD per aktie, motsvarande 512 miljoner USD
(avrundat), och noterar att den minskade utdelningen för 2019 om 1,00 USD per aktie godkändes för att
upprätthålla finansiell försiktighet och ge flexibilitet avseende likviditeten utifrån då rådande
marknadsförhållanden. Den föreslagna utdelningen för 2020 kommer att utbetalas i kvartalsvisa delbetalningar
om 0,45 USD per aktie, motsvarande 128 miljoner USD (avrundat). Före varje utbetalningstillfälle kommer den
kvartalsvisa utdelningen om 0,45 USD per aktie att omvandlas till ett belopp i SEK, samt utbetalas i SEK, baserat
på Riksbankens valutakurs för USD till SEK fyra arbetsdagar före varje avstämningsdag (avrundat till närmaste
hela 0,01 SEK per aktie). Det slutgiltiga motsvarande beloppet i USD som aktieägarna erhåller kan därför avvika
något beroende på valutakursen USD/SEK på utbetalningsdagen. Beloppet i SEK per aktie som utbetalas varje
kvartal kommer att meddelas i ett pressmeddelande fyra arbetsdagar innan respektive avstämningsdag.
Lundin Energy har som mål att skapa god avkastning för bolagets aktieägare genom att under hela affärscykeln
investera i prospektering, utbyggnad och produktionstillgångar. Planen är att i linje med bolagets finansiella
resultat kunna bibehålla eller öka utdelningen över tid, till en nivå som är hållbar vid ett oljepris på under 50
USD per fat. Utdelningen ska vara hållbar i den mening att den ger bolaget utrymme att fortsätta utveckla den
organiska tillväxtstrategin och bygga ut de betingade resurserna, samtidigt som en konservativ
skuldsättningsgrad och en ansvarsfull, välavvägd likviditetsposition upprätthålls inom ramen för bolagets
tillgängliga kreditfacilitet.
Den föreslagna utdelningen kommer att utbetalas enligt nedan:
Förväntad första dag för handel
utan rätt till utdelning
31 mars 2021
1 juli 2021
1 oktober 2021
4 januari 2022

Förväntad avstämningsdag

Förväntad utbetalningsdag

1 april 2021
2 juli 2021
4 oktober 2021
5 januari 2022

8 april 2021
7 juli 2021
7 oktober 2021
11 januari 2022

I enlighet med svensk aktiebolagsrätt ska ett maximalt utdelningsbelopp i SEK beslutas i förväg för att säkerställa
att den årliga utdelningen inte överstiger bolagets disponibla vinstmedel. Maxbeloppet för utdelningen har satts
till 7 636 miljoner SEK (d.v.s. 1 909 miljoner SEK per kvartal). Om den totala utdelningen skulle överstiga
maxbeloppet om 7 636 miljoner SEK, kommer utdelningen automatiskt att justeras ned så att den totala
utdelningen motsvarar maxbeloppet om 7 636 miljoner SEK.
Lundin Energy har utvecklats från att vara ett bolag för prospektering av olja och gas till att bli ett erfaret nordiskt energibolag aktivt
inom både utbyggnad och drift. För att bibehålla vår branschledande position när det gäller såväl produktionseffektivitet som hållbarhet
och låga koldioxidutsläpp, utvecklar vi hela tiden nya idéer, koncept och lösningar. (Nasdaq Stockholm: LUNE). För mer information,
besök www.lundin-energy.com eller ladda ner vår app via www.myirapp.com/lundin
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Denna information är sådan som Lundin Energy AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 januari 2021 kl. 17.35 CET.
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Framåtriktade uttalanden
Vissa uttalanden samt viss information i detta meddelande utgör “framåtriktad information” (enligt tillämplig värdepapperslagstiftning).
Sådana uttalanden och information (tillsammans, “framåtriktade uttalanden”) avser framtida händelser, inklusive Lundin Energys 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
Lundin Energy 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 “Riskhantering” samt på andra ställen i Lundin Energys 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.

