
Fusjonen mellom Aker BP og Lundin
Energys olje- og gassvirksomhet
gjennomført
Lundin Energys olje- og gassvirksomhet ble overført til Aker BP 30. juni. – Vi skal skape
verdens beste olje- og gasselskap med lave kostnader, lave utslipp, lønnsom vekst og
attraktivt utbytte. I tillegg har vi en viktig rolle i det globale energiskiftet, sier
administrerende direktør i Aker BP, Karl Johnny Hersvik.

Det sammenslåtte selskapet er den nest største operatøren på norsk sokkel. Selskapet har en
stor ressursbase som gir et meget godt grunnlag for videre vekst, og er ledende både på
kostnad- og utslipp per fat.

• I 2016 gikk Aker ASA i tospann med bp for å slå sammen Det Norske og BP Norge til
Aker BP. Ambisjonen den gang var å skape det ledende lete- og produksjonsselskapet
offshore. Nå tar vi det ett skritt videre, i samarbeid med Lundin-familien. Sammen skal
vi videreutvikle Aker BP til fremtidens olje- og gasselskap. Vi skal være i front innen lav
kost, lav karbon, lønnsom vekst og attraktivt utbytte, og vi skal lede an i å skape
fundamentale forbedringer blant annet gjennom digitalisering, sier styreleder i Aker BP,
Øyvind Eriksen.

Det beste teamet

Aker BP er unikt posisjonert for lønnsom vekst. Selskapet vil operere eller delta som partner i
de fleste store feltutbyggingene på norsk sokkel de neste årene, med NOAKA, ny
sentralplattform på Valhall, King Lear tie-back til Valhall, Wisting og Skarv satellitter som de
største. I sum planlegger Aker BP å investere over 150 milliarder kroner i utbyggingsprosjekter
frem mot 2030. I samme periode skal selskapet bore rundt 180 nye brønner og gjennomføre et
spennende leteprogram. Alt dette vil bidra til betydelig produksjonsvekst i årene som kommer.

• Det ledende selskapet må også ha det ledende teamet. Med sammenslåingen av Aker
BP og Lundin mener jeg vi har det beste laget på norsk sokkel. Men vi trenger enda
flere til å bli med på å skape fremtidens olje- og gass-selskap, sier Hersvik.

Skal returnere mer til samfunnet

Utbyggingsprosjektene, leteaktiviteten og drift av de seks feltsentrene Aker BP opererer skaper
store positive ringvirkninger for leverandørindustrien og titusener av arbeidsplasser hos
høykompetente bedrifter landet rundt.

• Det er de samme bedriftene som skal videreutvikle kunnskap og kompetanse til å
levere fornybarprosjekter, sier Hersvik.

Han påpeker at energiomstillingen er den største og viktigste strategiske utfordringen
næringen noensinne har stått i.

• Verden trenger mer bærekraftig, kostnadseffektiv og pålitelig energi. Aker BP er
allerede i dag blant olje- og gasselskapene i verden med lavest CO2-intensitet. Vi er i
rute til å nå målet om 50 prosent kutt i egne utslipp innen 2030, og vi planlegger å
nøytralisere de resterende utslippene, sier Hersvik



• I tillegg til å redusere utslipp, må olje- og gassressursene forvaltes på en måte som gir
enda mer tilbake til samfunnet, understreker han.

Aker BP satser derfor tungt på en rekke digitaliseringstiltak som har som mål å øke
produktiviteten. Samtidig samarbeider bedriften tett med sine alliansepartnere. Alt for å
maksimere verdiskapingen og redusere utslippene. Selskapet vil lede an i transformeringen av
olje- og gassnæringen.

• Vi ønsker at bransjen skal jobbe tettere sammen og dele mer. Vi skal bygge grunnlaget
for at nye næringer kan vokse frem. Vi skal redusere utslippene fra vår virksomhet. Og
vi skal øke lønnsomheten. Økt verdiskaping gir staten og våre eiere kapital som også
kan investeres i nye næringer, sier Hersvik.

Integrasjon i tre faser

Nyheten om Aker BPs overtakelse av Lundin Energy’s olje- og gassvirksomhet ble annonsert
21. desember 2021.

Sammenslåingen gjennomføres i tre trinn:

• Fra 1. juli i år vil Lundin Energy Norway AS operere som et heleid datterselskap av Aker
BP ASA. Datterselskapets navn endres til ABP Norway AS.

• Fra 1. oktober blir alle ansatte fullt integrert i en samlet organisasjon.
• ABP Norway AS vil deretter etter planen bli fusjonert med Aker BP ASA så snart det er

praktisk gjennomførbart.

For mer informasjon om sammenslåingen, besøk www.akerbp.com.

Mediakontakter: 
Tore Langballe, Kommunikasjonsdirektør, tel.: +47 907 77 841
Ole-Johan Faret, Pressetalsperson, tel.: +47 402 24 217

Investorkontakter:
Kjetil Bakken, VP Investor Relations, tel.: +47 91 889 889
Jørgen Torstensen, IR Officer, tel.: +47 95 48 37 07

Om Aker BP:
Aker BP er et uavhengig oljeselskap som driver leting, utbygging og produksjon på norsk
kontinentalsokkel. Aker BP er operatør på Alvheim, Edvard Grieg, Ivar Aasen, Skarv, Valhall,
Hod, Ula og Tambar, og er også partner i Johan Sverdrup-feltet. Aker BP har hovedkontor på
Fornebu og er notert på Oslo Børs under tickerkoden AKRBP. Mer om Aker BP på
www.akerbp.com.

IMPORTANT NOTICE
This communication does not constitute an offer to sell or the solicitation or invitation of any
offer to buy, acquire or subscribe for, any securities or an inducement to enter into investment
activity, nor shall there be any sale of securities in any jurisdiction in which such offer,
solicitation or sale would be unlawful prior to registration or qualification under the securities
laws of any such jurisdiction.

This press release contains forward-looking statements. By their nature, forward-looking
statements involve known and unknown risks, uncertainties, assumptions and other factors
because they relate to events and depend on circumstances that will occur in the future
whether or not outside the control of each respective company or the combined company.
Such factors may cause actual results, performance or developments to differ materially from
those expressed or implied by such forward-looking statements. Although managements of
each respective company believe that their expectations reflected in the forward-looking
statements are reasonable based on information currently available to them, no assurance is
given that such forward-looking statements will prove to have been correct. You should not
place undue reliance on forward-looking statements. They speak only as at the date of this
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press release and neither Aker BP nor Lundin Energy undertakes any obligation to update
these forward-looking statements.

The shares mentioned herein have not been and will not be registered under the U.S.
Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”), and may not be offered, sold or
delivered within or into the United States, except pursuant to an applicable exemption of, or in
a transaction not subject to, the Securities Act. There will be no public offering of securities in
the United States.


