Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen
Styrelsen avger härmed följande yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen och detta yttrande
innehåller styrelsens bedömning av huruvida utdelningen är försvarlig med hänsyn till vad som anges i
17 kap 3 § andra och tredje styckena i aktiebolagslagen.
Den föreslagna utdelningen representerar cirka 2,5 procent av de fria vinstmedel som årsstämman
förfogar över. Utdelningen representerar cirka 11 procent av koncernens operativa kassaflöde. Bolagets
eget kapital uppgår till 54 936,6 miljoner kronor före utdelningen och 53 582,5 miljoner kronor efter
utdelningen och koncernens egna kapital uppgår till minus 350,8 miljoner US dollar före utdelningen
och cirka minus 514,8 miljoner US dollar efter utdelningen. 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 och resultat från valutakursförändringar och beaktar
inte marknadsvärdet på koncernens tillgångar. Koncernens likviditet uppgår före den föreslagna
utdelningen till 1 116,4 miljoner USD och efter den föreslagna utdelningen till ungefär 952,4 miljoner
US dollar. 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 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 2017 som är tillgänglig på bolagets hemsida www.lundinpetroleum.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 2017 och inga betydande händelser som påverkar bolagets förmåga att lämna
utdelning har inträffat efter den 31 december 2017.
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.
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Utdelningen baseras på antalet utestående aktier på avstämningsdagen och det totala
utdelningsbeloppet kan komma att ändras fram till avstämningsdagen som en följd av återköp av egna
aktier.
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