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Texas Onshore borrar i källor med stor potential
Tre källor med stor beräknad potential för Texas Onshore planeras att borras i
juli‐augusti. Sammanlagt handlar det om en beräknad intäkt på cirka USD 4,4
miljoner eller drygt SEK 31 miljoner för Texas Onshore.
Källorna Blue Blood, Golden Triangle och West Wharton (se tabell nedan), som
kommer att borras allra senast i augusti månad.
‐ Det enda som skulle kunna försena borrningarna är möjligtvis oförutsedda
väderförhållanden, säger Texas Onshore AB:s VD Thord Lernesjö.
De tre källorna beräknas sammanlagt innehålla reserver på cirka 12,8 miljarder
kubikfot naturgas (BCF) och 269 500 fat olja (BO).
Stram kostnadspolitik
Thord Lernesjö framhåller också att Texas Onshore beräknas få ett positivt
kassaflöde för juni månad. Detta tack vare en stram kostnadspolitik kombinerad med
en god träffprocent i projekten.
Bestrider osanningar
Han vill dock samtidigt bestrida alla rykten och felaktigheter i medier kring Texas
Onshores huvudägare, Thord och Ulf Lernesjö.
‐ Det är tråkigt att jag och min bror Ulf får klä skott för Benchmarks Oil & Gas AB:s
problem. Jag och min bror Ulf lämnade detta bolag för över två år sedan. De beslut
som ökat bolagets kostnadsmassa dramatiskt och bland annat lett fram till dagens
situation fattades efter att vi lämnat bolaget, säger Thord Lernesjö.
Texas Onshores nya borrningar i juli‐augusti
Projekt
Blue Blood
Golden Triangle
West Wharton

WI
10%
5%
10%

Totala res.*
0,787
4,5 (42)
7,5 (227,5)

Kostnader
$66 000 (SEK 462 000)
$162 000 (SEK 1 134 000)
$350 000 (SEK 2 450 000)

Beräkn. intäkt.
Beräkn.R O I
$316 000 (SEK 2 560 000)
4.8:1
$1 014 000 (SEK 7 098 000) 6.3:1
$3 083 000 (SEK 21 581 000) 8.8:1

* Totala beräknade möjliga reserver mätt i miljarder fot gas BCF, och tusentals fat olja, MBO, inom parentes.
Intäktsvärden baseras på $7.00/Mcfg (tusen kubikfot gas) och $60.00/BO (oljefat).
WI (Working Interest) = Rörelseintresse, R O I (Return Of Investment) = Avkastning på investering

För ytterligare information:
Thord Lernesjö, VD Texas Onshore AB, 0709‐30 30 80
_____________________________________________________________________________
Texas Onshore AB:s affärsidé är att med hjälp av den allra senaste tekniken och forskningsrönen ägna sig åt
prospektering och produktion av olja och gas i USA.

