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Atlantic Petroleum tekur stig til at økja framleiðslu

Atlantic Petroleum hevur tikið stig til at keypa seg inn í tvær bretskar 

útbyggingarleiðir, ið væntandi fara í framleiðslu í 2014 og 2015. Hetta verður 

gjørt fyri at økja um goymslurnar og framleiðsluna hjá felagnum komandi 

árini. Atlantic Petroleum boðar frá, at felagið hevur gjørt avtalu um at keypa 

25% í olju & gass leiðunum Orlando og Kells frá bretska felagnum Iona Energy 

Company (UK) Limited. Atlantic Petroleum keypir seg inn í leiðirnar fyri eitt 

grundgjald á 34 mió.USD (ið svarar til umleið 194 mió. kr.). Av hesum skulu 

3,4 mió.USD gjaldast í trygd beinanvegin, og restin, 30,6 mió.USD, tá avtalan 

endaliga er komin uppá pláss.    Treytað av at handilin fer ígjøgnum hevur 

Atlantic Petroleum boðað Iona frá, at Atlantic Petroleum bindur seg til at 

fíggja sín lutfallsliga part av útbyggingunum av Orlando og Kells, og vil veita 

neyðuga fíggjarliga trygd yvir fyri bretsku myndugleikunum, soleiðis at 

samstarvsbólkurin kann fáa útbyggingarætlanina góðkenda.     Umframt 

grundgjaldið, so hevur Atlantic Petroleum eisini bundið seg til at gjalda -  1. 

1,25 mió.USD (umleið 7,1 mió. kr.) tá útbyggingarætlanin fyri Kells verður 

góðkend, 2. hálvárlig gjøld, ið falla til gjaldingar fyrstu ferð 6 mánaðar eftir at 

framleiðslan úr Orlando er byrja, áljóðandi ávikavist 1,8 mió.USD, 1,8 

mió.USD, 1,8 mió.USD, 0,925 mió.USD, og 0,925 mió.USD. 3. sín lutfallsliga 

part av útvinslugjaldi til ein fyrrverandi eigara av Kells leiðini, Fairfield Energy. 

Keypsavtalan er treytað av góðkenning frá bretsku myndugleikunum, og er 

hon væntandi komin uppá pláss innan endan av januar 2013.    Kostnaðurin 

av at fáa Orlando í framleiðslu skal fíggjast við tøkum peningi og inntøkuni frá 

núverðandi framleiðslu. Keypið ávirkar ikki tey væntaðu tølini, ið felagið 

hevur fráboða fyri 2012. Eftir áheitan frá Iona hevur felagið Gaffney Cline and 

Associates Ltd. gjørt eina óhefta meting av goymslunum í Orlando og Kells. 

Sambært metingini av Orlando, ið er dagfest 30. september 2012, kunnu íalt 

7,83 mió. tunnur av olju (MMbbls) framleiðast úr Orlando (proved reserves, 

1P), sannlíkt er at 15,37 mió. tunnur kunnu framleiðast (proved & probable, 

2P), og møguligt er at 21,56 mió. tunnur kunnu framleiðast (proved, probable 

& possible, P3). Metingin fyri Kells, ið er dagfest 31. mars 2012 sigur, at íalt 

3,4 mió. tunnur av oljujavnlíki (MMboe) kunnu framleiðast úr Kells (proved 

reserves, 1P), sannlíkt er at 8,9 mió. tunnur kunnu framleiðast (proved & 

probable, 2P), og møguligt er at 10,7 mió. tunnur av oljujavnlíki kunnu 

framleiðast. Orlando og Kells leiðirnar verða báðar útbygdar við undirsjóvar 

íbinding í framleiðslupallin Ninian Central. Væntandi verður fyrsta oljan úr 

Orlando framleidd seint í 2014, og tá Kells hevur fingið góðkenning í 2013 er 

fyrsta framleiðslan væntandi í 2015. Ben Arabo, stjóri í Atlantic Petroleum, 

sigur -  Hetta eitt sera stórt stig hjá Atlantic Petroleum ímóti at vaksa um 

oljuframleiðsluna komandi árini. Vit gleða okkum til at fáa handilin uppá pláss 

saman við Iona, og tryggja, at útbyggingarætlaninar verða góðkendar í 2013. 

Keypið økir munandi um kolvetnisgoymslurnar hjá felagnum, og um 

framleiðsluna, tá nýggju leiðirnar koma í framleiðslu.   
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Atlantic Petroleum hevur tikið stig til at keypa seg inn í tvær bretskar 

útbyggingarleiðir, ið væntandi fara í framleiðslu í 2014 og 2015. Hetta verður 

gjørt fyri at økja um goymslurnar og framleiðsluna hjá felagnum komandi 

árini. Atlantic Petroleum boðar frá, at felagið hevur gjørt avtalu um at keypa 

25% í olju & gass leiðunum Orlando og Kells frá bretska felagnum Iona Energy 

Company (UK) Limited. Atlantic Petroleum keypir seg inn í leiðirnar fyri eitt 

grundgjald á 34 mió.USD (ið svarar til umleið 194 mió. kr.). Av hesum skulu 

3,4 mió.USD gjaldast í trygd beinanvegin, og restin, 30,6 mió.USD, tá avtalan 

endaliga er komin uppá pláss.    Treytað av at handilin fer ígjøgnum hevur 

Atlantic Petroleum boðað Iona frá, at Atlantic Petroleum bindur seg til at 

fíggja sín lutfallsliga part av útbyggingunum av Orlando og Kells, og vil veita 

neyðuga fíggjarliga trygd yvir fyri bretsku myndugleikunum, soleiðis at 

samstarvsbólkurin kann fáa útbyggingarætlanina góðkenda.     Umframt 

grundgjaldið, so hevur Atlantic Petroleum eisini bundið seg til at gjalda -  1. 

1,25 mió.USD (umleið 7,1 mió. kr.) tá útbyggingarætlanin fyri Kells verður 

góðkend, 2. hálvárlig gjøld, ið falla til gjaldingar fyrstu ferð 6 mánaðar eftir at 

framleiðslan úr Orlando er byrja, áljóðandi ávikavist 1,8 mió.USD, 1,8 

mió.USD, 1,8 mió.USD, 0,925 mió.USD, og 0,925 mió.USD. 3. sín lutfallsliga 

part av útvinslugjaldi til ein fyrrverandi eigara av Kells leiðini, Fairfield Energy. 

Keypsavtalan er treytað av góðkenning frá bretsku myndugleikunum, og er 

hon væntandi komin uppá pláss innan endan av januar 2013.    Kostnaðurin 

av at fáa Orlando í framleiðslu skal fíggjast við tøkum peningi og inntøkuni frá 

núverðandi framleiðslu. Keypið ávirkar ikki tey væntaðu tølini, ið felagið 

hevur fráboða fyri 2012. Eftir áheitan frá Iona hevur felagið Gaffney Cline and 

Associates Ltd. gjørt eina óhefta meting av goymslunum í Orlando og Kells. 

Sambært metingini av Orlando, ið er dagfest 30. september 2012, kunnu íalt 

7,83 mió. tunnur av olju (MMbbls) framleiðast úr Orlando (proved reserves, 

1P), sannlíkt er at 15,37 mió. tunnur kunnu framleiðast (proved & probable, 

2P), og møguligt er at 21,56 mió. tunnur kunnu framleiðast (proved, probable 

& possible, P3). Metingin fyri Kells, ið er dagfest 31. mars 2012 sigur, at íalt 

3,4 mió. tunnur av oljujavnlíki (MMboe) kunnu framleiðast úr Kells (proved 

reserves, 1P), sannlíkt er at 8,9 mió. tunnur kunnu framleiðast (proved & 

probable, 2P), og møguligt er at 10,7 mió. tunnur av oljujavnlíki kunnu 

framleiðast. Orlando og Kells leiðirnar verða báðar útbygdar við undirsjóvar 

íbinding í framleiðslupallin Ninian Central. Væntandi verður fyrsta oljan úr 

Orlando framleidd seint í 2014, og tá Kells hevur fingið góðkenning í 2013 er 

fyrsta framleiðslan væntandi í 2015. Ben Arabo, stjóri í Atlantic Petroleum, 

sigur -  Hetta eitt sera stórt stig hjá Atlantic Petroleum ímóti at vaksa um 

oljuframleiðsluna komandi árini. Vit gleða okkum til at fáa handilin uppá pláss 

saman við Iona, og tryggja, at útbyggingarætlaninar verða góðkendar í 2013. 

Keypið økir munandi um kolvetnisgoymslurnar hjá felagnum, og um 

framleiðsluna, tá nýggju leiðirnar koma í framleiðslu.   


