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Texas Onshore låter göra extern revision av reserver
Texas Onshore anlitar det ansedda petroleum‐ och geologkonsultföretaget
Huddleston & Co. Inc. för en extern värdering av företagets olje‐ och gasreserver.
‐ Nu hoppas vi kunna undanröja eventuella spekulationer kring företagets
värdering, säger VD Thord Lernesjö.
Huddlestons & Co:s värdering Texas Onshores reserver beräknas vara klar inom 60-90 dagar.
Huddleston, baserat i Houston Texas, är ett 40 år gammalt specialistkonsultföretag som är
erkänt i den amerikanska olje- och gasindustrin för sin skicklighet och integritet.
Bolagets konsulter innehar också licens att anlitas som expertvittnen i samband med civilmål
rörande olja- och gas i delstaten Texas.
- Jag är glad att vi nu kan få till stånd en kontinuerlig extern värdering av Texas Onshores
reserver, säger Texas Onshore AB:s VD Thord Lernesjö.
Värdering enligt gängse principer
Thord Lernesjö understryker att den värdering av företagets reserver som Texas Onshore själv
gjort har tagit hänsyn till både skatter och utvinningskostnader. Dessutom har företaget använt
sig av det rådande produktmarknadspriset vid värderingstidpunkten.
- Vi har värderat reserverna efter de gängse principer som används i USA, som vi verkar i. Nu
kan vi få också få en välkommen extern revision av denna värdering.
Hög tillväxt och lägre kostnader
- Vår värdering av bolagets aktie ger en rättvisande bild av företagets tillväxt, fortsätter Thord
Lernesjö. En viktig orsak till detta är företagets konsekvent följda strategi som skiljer sig från
de flesta andra svenska olje- och gasföretagen.
Istället för att själva generera projekt och dra på sig stora fasta kostnader, går Texas Onshore
in som partner med ett rörelseintresse (Working Interest) i projekt som är genererade av
erfarna operatörer med god kostnadskontroll och modern utrustning. Operatörer som själv
bidrar med expertis och geologiska undersökningar.
– Vi har valt att arbeta med en liten trimmad organisation, där vi enbart använder externa
geologer och andra experter med väldigt goda kvalifikationer. Den här modellen gör också att
vi kan delta i fler potentiellt intressant projekt än om vi hade gjort allting själv.

För ytterligare information:
Thord Lernesjö, VD Texas Onshore AB, 0709-30 30 80, www.texasonshore.se
www.huddlestonco.com
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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.

