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Bäste aktieägare,
2007 var ett mycket bra år för Texas Onshore. Alla de projekt som vi aviserade förra
året har genomförts och fram till dags dato har vi gjort 12 borrningar varav 8
lyckade, vilket gett en träffprocent på 67 procent. Det ska jämföras med ett
branschsnitt på mellan 50 och 60 procent.
Resultaten under 2007 har lett fram till att vi redan under första kvartalet 2008 gör en
vinst på SEK 1 miljon EBITDA (före skatter, räntor och avskrivningar) för koncernen.
I takt med att vi börjat visa positivt resultat, har intresset för vårt bolag ökat. Detta
märker vi inte minst i samband med de roadshows som vi genomfört.
Som vi tidigare sagt planerar vi att ansöka om notering på NGM. Därför har vi också
anställt Björn Willysson som CFO med ansvar att ta hand om registreringsprocessen.
Utöver de normala noteringskraven är det viktigt att vi tillsätter en oberoende
styrelse. Jag kan därför med stor glädje presentera två spännande styrelsekandidater
i Jonas Svantesson och Jan Nilsson, som båda kommer att kunna bidra med
erfarenhet av styrelsearbete och management i börsbolag.
På grund av det rådande börsklimatet är det möjligt att vi avvaktar med börsintroduktionen tills det är mer gynnsamt.
Vi fortsätter dock att expandera och i skrivande stund borras källan Stewart i West
Wharton-projektet och vi räknar med borrstart för källan Rivers i Kendeltonprojektet om cirka två veckor.
Reservrapporten bygger i väsentlig grad på Rustprojektet och på grund av
utvecklingen i Rust nr 2 har en del av våra bevisade såväl som sannolika reserver
omvärderats till projekt. Se våra beskrivningar av projekten i årsredovisningen.
Jag vill till sist tacka alla som har gjort det möjligt för oss att nå denna utveckling för
Texas Onshore AB.
Jag ser fram emot ett nytt framgångsrikt och händelserikt år för Texas Onshore AB.
Med vänliga hälsningar

Thord Lernesjö
VD
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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.

