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Texas  Onshore  fortsätter  utvecklas  positivt  
  

Bolaget  fortsätter  utvecklas  positivt  under  Q3  2011  och  följer  den  strategi  som  
utstakades  under  Q1  2011.  
  
På  grund  av  ändrade  redovisningsprinciper  av  WI  (Working  Interest)  försäljningen  
som  genomfördes  under  Q3  blir  den  bokförda  vinsten  för  perioden  2  882  TSEK  lägre  
än  om  tidigare  principer  för  vinstavräkning  använts.  Vilket  medförde  ett  bokfört  
resultat  på  -‐‑1  916  TSEK  för  perioden.  Den  reella  vinsten  för  Q3  blev  ca  600  TSEK,  se  
Not  1  i  kvartalsrapporten.    
  
Då  bolaget  har  succé  med  att  sälja  WI  till  den  svenska  marknaden  och  på  detta  vis  
ökar  likviditeten  i  bolaget  samt  bolagets  vinst  kommer  bolaget  att  applicera  denna  
modell  mot  den  ryska  marknaden.  Framtagningen  av  bolagets  ryska  hemsida  är  i  det  
närmaste  färdigt  och  förväntar  starta  försäljningen  av  WI  till  den  ryska  marknaden  
den  20  december.            
  
Bolaget  är  i  ett  mycket  aktivt  och  spännande  skede;  Casino  1  projektets  källa,  
Bullpen  #1,  sätts  i  produktion  inom  en  vecka,  Casino  Yegau  projektet  förväntas  att  
börja  borras  i  december  2011,  Old  Town  Bay  projektet  förväntas  att  borras  under  
december  2011  och  Casino  2  projektet  förväntas  att  borras  under  Q1  2012.  Därtill  
förväntas  ytterligare  7  källor  borras  under  2012.  Lyckas  dessa  borrningar  kommer  
bolagets  olje-‐‑  och  gasproduktion  att  ökas  substantiellt.  Och  i  ljuset  av  bolagets  
positiva  utveckling  ser  jag  inget  hinder  för  att  under  2012  ansöka  om  notering  av  
bolagets  aktie  vid  First  North,  säger  Thord  Lernesjö,  VD  för  Texas  Onshore  AB.  
  
  
  
  

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.    

