Malmö 2007-08-22

TEXAS ONSHORE ABS ROADSHOW I SEPTEMBER 2007.

Vi har nöjet att inbjuda Er till vår Roadshow som går av stapeln den 10 – 17 september 2007.
Ni kommer att få träffa bland annat undertecknad, vår amerikanska VD Lowell Lischer och
vVD Ron Evans. På seminariet kommer vi att ge Er information om bolagets fält samt framtid.
Roadshowen anordnas för att erbjuda Er en spännande kapitalplacering med en hög
vinstmöjlighet. Vi kommer att visa upp den dynamiska utvecklingen som Texas Onshore AB
har skapat på 2 år och presentera de projekt som ligger framför oss. Ledningen sätter ett stort
värde på denna möjlighet att möta våra investerare för gemensamt utbyte av idéer och
information. Vi kommer också att lämna en statusrapport på läget med den planerade
börsintroduktionen.
Vi har redan genomfört sju borrningar varav 5 lyckade. Dessa 5 källor är redan i produktion.
Just nu genomför vi den 8:e borrningen. 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 3 september 2007.

Ja tack, jag/vi önskar att närvara på någon av nedanstående sittningar med ______ personer.
Måndag 10 sep

18:00

Göteborg, Scandic Europa (Köpmansgatan 38)

Tisdag

11 sep

18:00

Falun, Scandic Hotel Lugnet (Svärdsjög. 51)

Torsdag 13 sep

18:00

Stockholm, Elite Palace Hotel (S:t Eriksgatan 115)

Fredag

14 sep

16:00

Jönköping, Elite Stora Hotellet (Hotellplan)

Måndag 17 sep

18:00

Malmö, Hilton (Triangeln)

Telefonnummer dagtid:

E-mail:

Namn:

Adress:

Ort:

_________________________________

