ConocoPhillips blir et av verdens største uavhengige E&P-selskap
01.05.2012 HOUSTON, 1. mai 2012 – ConocoPhillips (NYSE: COP) kunngjorde i dag at selskapet har
fullført utskillingen av sin nedstrømsviksomhet til aksjeeiere.
Etter fullføringen av denne transaksjonen blir ConocoPhillips verdens største uavhengige lete- og
utvinningsselskap (E&P-selskap), basert på påviste reserver og produksjon av olje og gass.
- ConocoPhillips blir unikt som et uavhengig E&P-selskap. Størrelse, spillerom og leveringsevne setter oss i stand
til å konkurrere med suksess i denne industrien, sier Ryan Lance, styreleder og konsernsjef i ConocoPhillips.
- Ved kun å konsentrere oss om leting og utvinning, vil vi utnytte muligheter og ta nødvendige skritt for å skape
verdier for alle våre interessenter. Vi vil legge vekt på å være fremragende innen prosjektgjennomføring og drift,
prinsipper som har gjort oss til det vi er i dag og som vil forme morgendagens ConocoPhillips.
ConocoPhillips drar nytte av mer enn et århundre med erfaring og suksess, som ble oppnådd av de selskaper vi
er bygget på. Selskapet er til stede og har kompetanse når det gjelder å utnytte viktige teknologidrevne
muligheter på globale ressurser. Blant disse er konvensjonelle og ukonvensjonelle reservoarer, oljesand og
tungoljeformasjoner, flytende naturgass og drift på dypt vann og i arktiske områder.
- Når vi nå bygger videre på dagens sterke grunnlag, er visjonen vår å være en pionér for en ny standard når det
gjelder fremragende leting og utvinning, sier Lance. - ConocoPhillips har alltid satt helse, miljø og sikkerhet først,
og dette vil ikke endres. I tillegg har vi en enestående anledning til å utnytte mulighetene ved å kombinere
erfaringene til vår verdensledende arbeidsstyrke, aktiva, teknisk kunnskap og finansiell kapasitet med det fokus
og den kultur som et uavhengig selskap har. Vi mener at dette gjør det mulig for oss å skape verdier for alle våre
interessenter og levere en overbevisende formel for lønnsom vekst, sterkt økonomisk resultat og sektorledende
utbytte.
I forbindelse med utskillingen fikk aksjeeierne i ConocoPhillips én ordinær Phillips 66-aksje for annenhver ordinær
ConocoPhillips-aksje eiet 16. april 2012 (’record date’). Phillips 66 er nå et uavhengig, børsnotert selskap der
ConocoPhillips ikke har noen eierinteresser.
ConocoPhillips vil sende en ’webcast’ fra sin generalforsamling for 2012, onsdag 9. mai kl. 10.00 amerikansk
østlig tidssone. For å se overføringen, gå til www.conocophillips.com/investor og klikk på lenken Register for
Webcast minst 15-20 minutter før møtet. Et opptak vil også være tilgjengelig kort tid etter møtet.
ConocoPhillips har hovedkontor i Houston, Texas. Per 1. mai 2012 har selskapet virksomhet i nærmere 30 land
og mer enn 16.000 ansatte. Produksjonen var i gjennomsnitt 1,62 millioner fat oljeekvivalenter per dag i 2011, og
påviste reserver var 8,4 milliarder fat oljeekvivalenter per 31. desember 2011.
###
Mer informasjon for journalister, inkludert biografier og bilder, er tilgjengelig på www.conocophillips.com.
Akkrediterte kringkastingsjournalister kan spørre om adgang til b-roll ved å gå til
http://www.conocophillips.com/EN/newsroom/video/Pages/index.aspx.
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CAUTIONARY STATEMENT FOR THE PURPOSES OF THE "SAFE HARBOR" PROVISIONS
OF THE PRIVATE SECURITIES LITIGATION REFORM ACT OF 1995
This press release contains forward-looking statements. Forward-looking statements relate to future events and
anticipated results of operations, business strategies, and other aspects of our operations or operating results. In
many cases you can identify forward-looking statements by terminology such as "anticipate," "estimate," "believe,"
"continue," "could," "intend," "may," "plan," "potential," "predict," "should," "will," "expect," "objective," "projection,"
"forecast," "goal," "guidance," "outlook," "effort," "target" and other similar words. However, the absence of these
words does not mean that the statements are not forward-looking. Where, in any forward-looking statement, the
company expresses an expectation or belief as to future results, such expectation or belief is expressed in good

faith and believed to have a reasonable basis. However, there can be no assurance that such expectation or
belief will result or be achieved. The actual results of operations can and will be affected by a variety of risks and
other matters including, but not limited to, changes in commodity prices; changes in expected levels of oil and gas
reserves or production; operating hazards, drilling risks, unsuccessful exploratory activities; difficulties in
developing new products and manufacturing processes; unexpected cost increases; international monetary
conditions; potential liability for remedial actions under existing or future environmental regulations; potential
liability resulting from pending or future litigation; limited access to capital or significantly higher cost of capital
related to illiquidity or uncertainty in the domestic or international financial markets; and general domestic and
international economic and political conditions; as well as changes in tax, environmental and other laws
applicable to our business. Other factors that could cause actual results to differ materially from those described
in the forward-looking statements include other economic, business, competitive and/or regulatory factors
affecting our business generally as set forth in our filings with the Securities and Exchange Commission. Unless
legally required, ConocoPhillips undertakes no obligation to update publicly any forward-looking statements,
whether as a result of new information, future events or otherwise.

