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Kära aktieägare och andra intressenter,
Tack för denna tid, min resa med Texas Onshore tar nu slut. Jag kommer att avgå
från alla mina uppdrag för Texas Onshore i samband med styrelsemötet på fredag
den 13 november.
NGM har meddelat att man inte fortsätter noteringsprocessen för Texas Onshore. Till
största del beror detta på två civilrättsliga processer där bland annat jag är motpart.
De tvistiga transaktionerna härleds till för snart tio år sedan och är sedan länge
offentligt beskrivna.
För snart fem år sedan meddelade NGM min bror och mig att vi hade fått rött kort i
tre år. Strax innan dessa tre år var gångna kontaktade jag Björn Wallin, NGM:s
noteringsansvarige och senare VD.
Vid detta tillfälle var det enda krav som fanns på Texas Onshore att bolaget skulle ha
en oberoende styrelse. En sådan tillsattes också. När det började bli dags att starta
noteringsprocessen hade NGM bytt VD till Roger Peleback.
Vid ett introduktionsmöte ställde vi som krav för att starta noteringsprocessen att jag
även fortsättningsvis skulle vara företagets VD och att de skulle undersöka mig först.
Vi fick ett skriftligt svar att det var tveksamt men att vi kunde ansöka om att notera
Texas Onshore AB på NGM.
När vi i början av förra veckan fick se utredningen av NGM:s advokaters blev jag
mycket överraskad över hur mycket tyngd de satte på dessa två gamla tvister. Jag
erbjöd mig omedelbart till NGM att avgå och sälja det antal aktier som NGM ansåg
vara lämpligt för att få bolaget noterat. NGM tog ingen notis om detta.
Jag tror fortfarande på bolaget och att bolaget kan få en fantastisk tillväxt genom dels
Casino Royal och Rust, men framförallt genom de projekt vi har identifierat i
Wyoming. Trotts detta var min bror och jag beredda att sälja ner vårt ägande för att
tillfredställa NGM.
Lowell Lischer har lång erfarenhet av olje och gasproduktion i Wyoming. Bland
annat var han med när en källa borrades för en djupare formation. Denna djupare
formation var inte framgångsrik, men man borrade genom en stor formation av
skiffer med möjlighet att producera stora mängder gas. Vid tiden för borrningen var
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gaspriserna mycket låga och det var inte lönsamt att producera från denna
formation. Men med dagens priser är det mycket lönsamt. Texas Onshore har
identifierat fem prospekt och skall under nästa år muta in området samt börja med
miljökonsekvensstudier. Bolaget skall i genomsnitt behålla ca 20% rörelsekapital
(WI). Den beräknade kostnaden för företaget är cirka 175 miljoner SEK och den
beräknade potentialen är på cirka 1 876 miljoner SEK.
Operatören för Casino Royal har identifierat två mycket fina möjligheter av de 14
prospekten som vi initialt hade i detta projekt. Efter genomgången förra veckan ser
det mycket lovande ut. En slutgiltig bedömning kommer att göras under denna
vecka. Om de andra 12 prospekten ser lika lovande ut har Texas Onshore en
beräknad potential på cirka 247 miljoner kr med en beräknad investering om 23,5
milj SEK. Vidare beräknas det att finna ytterligare 14 källor i denna 3D studie som
beräknas ha en potential på ca 124 miljoner SEK mot en beräknad kostnad om ca 12
milj SEK.
Styrelsen kommer på fredagens styrelsemöte att utse min efterträdare. Jag har fullt
förtroende för bolagets styrelse och övig personal. De kan tillsammans med Er bygga
upp ett livskraftigt bolag med en mycket trevlig framtid.
Än en gång tack för denna tid det har varit mycket trevligt att lära känna Er alla.
Med vänliga hälsningar

Thord Lernesjö
Avgående VD
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