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Texas Onshores bokslutskommuniké 2009:

2009 - ett mellanår
2009 var mer eller mindre ett mellanår för Texas Onshore. Resultatet tyngdes ned av
låga produktionsvolymer och ett lågt pris för både olja och gas. Fokus ligger nu på
de sju planerade borrningarna under 2010, varav sex inom Casino Royale-projektet.
Texas Onshore kommer också att arbeta vidare med projekten i Wyoming, som visar
på väldigt stor potential. Vi avser också att ansöka om notering på First North under
hösten 2010.

Sammanfattning fjärde kvartalet 2009

• Koncernens intäkter från försäljning av olja och gas uppgick till 409 TSEK (2 147
TSEK) för fjärdekvartalet.
• EBITDA* uppgick till -1 010 TSEK (-22 TSEK) för perioden
• Periodens resultat efter skatt uppgick till -563 TSEK (-16 211 TKR).
• Resultat per aktie uppgick till 0,00 SEK (-0,07SEK).
• Produktionen för fjärde kvartalet uppgick till 1 808 Boe** (5 102 Boe). Bolagets
största källa, Outlar, var stängd för reparation under två veckor i december.

Sammanfattning helåret 2009
• Koncernens intäkter från försäljning av olja och gas uppgick under helåret 2009 till
3 115 TSEK (10 996 TSEK).
• EBITDA* uppgick till -4 264 TSEK (2 568 TSEK) för perioden.
• Helårets resultat efter skatt uppgick till -6 389 TSEK (-15 692 TSEK).
• Resultat per aktie för helåret 2009 uppgick till -0,02 SEK (-0,07 SEK).
• Produktionen för helåret 2009 uppgick till 13 010 Boe** (26 254 Boe).
• Under april-maj genomfördes två emissioner, en kvittningsemission och en
nyemission, på 10 000 TSEK resp. 8 346 TSEK, tillsammans 18 346 TSEK.
* Vinst före räntor, skatt samt av- och nedskrivningar
** Barrels Oil Equivalent – Oljeekvivalenter

För bokslutskommunikén, klicka här.
För ytterligare information:
Björn Willysson, VD Texas Onshore AB, 0736-55 41 51,
bjorn.willysson@texasonshore.se,
www.texasonshore.se
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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.

