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Fortsatt hög träffprocent
Början av 2008 har varit lika spännande som avslutningen av 2007. Vi har nyligen avslutat
vår roadshow i Malmö, Göteborg, Jönköping och Stockholm och vi märker också att intresset
för Texas Onshore har stigit markant.
Testet av källan Rust 2 visade glädjande. på en produktion på 1700 mcf eller 47 600
kubikmeter gas och 20 fat oljekondensat per dag. Källan kommer inom kort att kopplas upp
mot en pipeline för produktion. Vi fick också en bekräftelse på att olje- och gasexplorering
trots allt handlar om ett kalkylerat risktagande. Källorna Hermes 1 i West Word-projektet och
Vieman 1, den första källan i Golden Triangle-projektet, visade sig inte vara producerbara.
Vinst
Trots detta har vi en träffprocent som vi kan vara mer än nöjda med. Åtta av tolv eller 67
procent av alla borrningar har varit lyckade. Detta ska jämföras med en branschsiffra på
mellan 50 och 60 procent.
Än viktigare är att vi i skrivande stund redan går med vinst före skatter, avskrivningar och
räntor med cirka USD 70 000 (motsvarande 440 000 kronor) per månad. Texas Onshores
vinstprognos för 2008 är på USD 1.5 miljoner eller cirka 10 Mkr. För 2009 är prognosen USD
4.5 miljoner eller cirka 30 Mkr.
Prognosberäkningarna innehåller inbyggda buffertar som tar höjd för ett lägre olje- och
gaspris samt högre produktionskostnader än idag. Sammanlagt handlar det om en buffert på
minus 25 procent av den beräknade vinsten för 2008 och minus 10 procent för 2009.
Stigande kassaflöde
Vi ser också att kassaflödet stiger markant. Om 3 månader räknar vi med ett nettokassaflöde
på USD 200 000 per månad. I december ska våra projekt enligt våra riskbedömda kalkyler
generera ett kassaflöde på USD 350 000- 500 000 eller MSEK 2,2 – 3,1 .
Alla dessa kalkyler bygger på att olje- och gaspriset följer den nuvarande trenden och att vi
behåller vår träffprocent i borrningarna, samt att vi får in tillräckligt med emissionskapital.
Först till kvarn
Vi har sju borrningar planerade i år, närmast i tid ligger källan Steward 1 i West Whartonprojektet. Sex av dessa borrningar är så kallade utvecklingsborrningar, d v s att vi borrar i
existerande fält som redan producerar. Det innebär en väsentligt lägre risk. Dessa borrningar
ger oss möjligheten att nå våra finansiella mål.
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För att kunna finansiera borrningarna behöver vi ett kapitaltillskott på MSEK 7,5. Den
nuvarande emissionen består av 400 minimiposter och vi har idag över 800 aktieägare. En del
har redan börjat teckna sig. Alla har med andra ord inte en möjlighet att teckna sig för en post.
Det är som vanligt "först till kvarn" som gäller.
Reservrapport inom kort
Den reviderade reservrapporten som vi hade hoppats kunna presentera i början av februari har
blivit rejält försenad. Det beklagar vi. Vi hoppas kunna presentera denna rapport inom det
snaraste.
Vi kommer att avhålla vår årsstämma i slutet av april. Vi återkommer med datum och tid.

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

_____________________________________________________________________________
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.

