Malmö 2007-02-26

TEXAS ONSHORE ABS ROADSHOW I MARS 2007.
Vi har nöjet att inbjuda Er till vår Roadshow som går av stapeln från den 19 – 23 mars 2007. Ni
kommer att få träffa bland annat undertecknad, vår nya amerikanska VD Lowell Lischer och
Deborah Sacrey. På seminariet kommer vi att ge Er information om bolagets fält samt framtid.
Lowell är geolog med 30 års erfarenhet från oljemarknaden och har stor ledningserfarenhet i
exploatering, produktion samt utveckling av oljefält. Lowell har bland annat arbetat för
Chevron, Marathon, Moxa Energy, True Oil och Abraxas Petroleum.
Deborah har bland annat varit intervjuad av Times och har även varit ordförande för kommittén
för offentlig information AAPG (American Association of Petroleum Geologists). Deborah är
geofysiker samt konsult till bolaget. Hon är specialiserad på geologiska och 3D seismiska
tolkningar.
Roadshowen anordnas för att erbjuda Er en spännande kapitalplacering med hög
vinstmöjlighet. Samt att Ni skall få inblick i företaget och i våra projekt och för att vi i
ledningen skall få en årlig kontakt med Er som väljer att investera i Texas Onshore AB. Ert
kapital förväntas växa genom bolagets expansion samt i den planerade börsintroduktionen. En
ansökan till börsen förväntas att ske till hösten.
Vi har genomfört sex borrningar varav fyra lyckade och de planeras sättas i produktion under
första kvartalet 2007. Vi arbetar dessutom med flera andra intressanta borrningsprogram som
kommer att utvecklas parallellt, mer detaljerad information om vad dessa betyder för
vidareutveckling av Texas Onshore AB kommer att ges på vår Roadshow.
Vi hoppas att få träffa så många av Er som möjligt. Ni finner anmälningslista på baksidan med
tid och plats. Dessutom bjuds det på vin och ost efter presentationen.
Ni kan även följa bolagets utveckling på vår hemsida www.texasonshore.se.
Varmt välkomna.
Med vänliga hälsningar
Texas Onshore AB

Thord Lernesjö
VD

Program och anmälan:
Vänligen faxa, e-maila eller sänd Er anmälan till Texas Onshore AB
Adress:
Fax:
E-mail:

V. Kanalgatan 8
211 41 Malmö
040-36 23 07
info@texasonshore.se

Anmälan ska vara oss tillhanda senast måndagen den 12 mars 2007.

Ja tack, jag/vi önskar att närvara på någon av nedanstående sittningar med ______ personer.
❑ Måndag 19/3 18:00 Malmö, Hilton (Triangeln)
❑ Tisdag

20/3 18:00 Göteborg, Scandic Europa (Köpmansgatan 38)

❑ Torsdag 22/3 18:00 Gränna, Hotell Gyllene Uttern
❑ Fredag

23/3 16:00 Stockholm, Ersta Konferens & Hotell (Erstagatan 1K)

Telefonnummer dagtid:
Namn:
Adress:
Ort:

