Pressmeddelande  
2011-‐‑10-‐‑13  
  
  

VD-‐‑skifte  och  Casino  1  görs  klar  för  produktion    
Då  Björn  Willysson  har  valt  att  återgå  som  CFO,  återgår  Thord  Lernesjö  som  VD  i  
Texas  Onshore  AB.  
–  Jag  är  glad  att  jag  har  styrelsens  förtroende  att  återgå  som  VD  i  Texas  Onshore  AB  
och  vill  samtidigt  tacka  Björns  för  hans  insatser  som  VD  och  är  glad  att  han  stannar  
kvar  som  företagets  CFO,  säger  Thord  Lernesjö.    
  
Casino  1-‐‑projektet  Bullpen  1,  beräknas  att  vara  i  produktion  om  cirka  2-‐‑3  veckor.  
Dock  börjar  operatören  producera  från  en  formation  som  är  högre  upp  än  förväntat.  
Detta  beror  på  en  vattenläcka  som  uppstod  när  man  öppnade  upp  den  lägre  
formationen  för  produktion.  Denna  vattenläcka  bör  inte  ha  någon  påverkan  på  
produktionen  när  man  går  tillbaka  till  den  lägre  formationen  vid  ett  senare  tillfälle  
genom  en  så  kallad  ”side  track”,  där  man  öppnar  ett  hål  i  höljet  för  att  borra  till  en  
bättre  position  i  det  produktiva  intervallet.    
  
Vattenläckan  är  rent  mekanisk  och  är  ett  resultat  av  den  ”frac”  (fraktionering)  som  
gjordes  när  man  skulle  öppna  upp  formationen  för  produktion.  De  potentiella  
reserverna  är  intakta  i  dessa  djupare  formationer  både  i  Casino  1  projektet  och  inom  
det  övergripande  området  Casino  Royale.  
  
–  Det  är  glädjande  att  se  att  Casino  1,  trots  mekaniska  problem  nu  sätts  i  produktion  
efter  cirka  8  veckors  förseningar.    Texas  Onshore  har  ett  mycket  spännande  år  
framför  sig.  Ett  tiotal  borrningar  skall  genomföras  fram  till  siste  december  2012,  
varav  tre  inom  fyra  månader.  Vi  räknar  också  med  att  notera  aktien  under  2012,  
säger  Thord  Lernesjö,  VD  Texas  Onshore  AB.  
  
  
Borrningsprogram:  
• Casino  Yegua  projektet  borras  under  november  2011.  
• Old  Town  Bay  projektet  har  blivit  försenats  och  borras  under  december  2011.  
• Casino  2  projektet  borras  under  februari-‐‑mars  2012.  
  
  

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.    

