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Stockholm 13 mars 2020

Försiktighetsåtgärder vid Lundin Petroleums årsstämma med anledning av det pågående
utbrottet av coronaviruset (covid-19)
Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum eller bolaget) har beslutat att vidta
försiktighetsåtgärder vid den kommande årsstämman som kommer att hållas den 31 mars 2020,
kl. 13.00 i Vinterträdgården på Grand Hôtel, Södra Blasieholmshamnen 8, i Stockholm, som ett
resultat av det pågående utbrottet av covid-19.
För att minska risken för spridning av viruset och för att säkerställa välbefinnandet hos aktieägare och Lundin
Petroleums personal, har ett antal försiktighetsåtgärder vidtagits:











Årsstämmans dagordning kommer att behandlas av stämmoordföranden utan några specifika
presentationer, och det föreslås att den verkställande direktören inte kommer att hålla något anförande
Deltagare från Lundin Petroleum, inklusive styrelseledamöter och ledning, kommer att hållas till ett
minimum
För att möjliggöra för aktieägare att rösta utan att fysiskt närvara på årsstämman erbjuder registratorn
Computershare en tjänst till aktieägare som anmält sig för att delta på årsstämman, och inte äger mer än
100 000 aktier, att utse Computershare att rösta å deras vägnar. Fullmakten kan begäras genom att
kontakta Computershare på telefonnummer 08-518 01 554 eller via e-post på info@computershare.se bolaget uppmuntrar aktieägare att utöva sin rösträtt på detta sätt
Aktieägare som uppvisar sjukdomssymptom eller som ingår i en riskgrupp uppmanas särskilt att inte
delta på årsstämman, utan att istället utöva sin rösträtt genom fullmakt
Det kommer inte att förekomma någon utställning eller något informellt engagemang med
representanter för Lundin Petroleum
Ingen förtäring eller dryck kommer att serveras före, under eller efter årsstämman
Stämman kommer i sin helhet att hållas på svenska och inga översättningstjänster kommer att
tillhandahållas
Deltagare, som ändå vill delta personligen, kan vid ingången uppmanas att genomgå en hälsokontroll
och kommer uppmanas att sprida ut sig i rummet och undvika närkontakt med andra deltagare
Under alla omständigheter får endast registrerade aktieägare delta på stämman, vilket innebär att alla
externa gäster, inklusive media och andra intressenter, inte kommer tillåtas delta

Genom att vidta dessa försiktighetsåtgärder hoppas bolaget att årsstämman kommer kunna äga rum.
Begränsningar för sammankomster i Sverige fortsätter emellertid att utvecklas och det går inte idag att
säkerställa att årsstämman den 31 mars 2020 kommer kunna hållas. Lundin Petroleum övervakar situationen
noga och kommer att gå ut med information om ytterligare åtgärder måste vidtas.

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 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 “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.

