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Två  spännande  borrningar  igång  
Borrningen  i  projektet  Old  Town  Bay  i  Louisiana  är  igång  och  kommer  att  vara  
klar  om  cirka  två  veckor.  Borrningsriggen  till  Sheldon-‐‑projektet  i  Harris  County,  
Texas,  är  på  plats  och  borrningen  har  påbörjats.  Det  finns  fortfarande  ett  fåtal  
rörelseandelar  kvar  i  projekten  Sheldon  och  Casino  Yegua.    
  
FAKTA  OM  SHELDON	
  
• Operatören  beräknar  att  de  resterande  fem  formationerna  i  källans  djupare  
nivåer  ska  kunna  ge  en  total  produktionsvolym  på  cirka  683  000  fat  olja  och  
3,8  BCF  gas  till  ett  värde  av  cirka  56,8  miljoner  USD  (cirka  390  miljoner  SEK).  
• Två  närliggande  källor  har  producerat  från  de  djupare  formationerna.    
• Vår  operatör  beräknar  avkastningen  till  32  gånger  investerat  kapital.    
• Vår  geolog  utgår  från  försiktighetsprincipen  och  förväntar  att  endast  3  
formationer  är  produktiva.  Det  ska  kunna  ge  en  total  produktionsvolym  på  
cirka  263  000  fat  olja  och  1,4  BCF  gas  till  ett  värde  av  cirka  13,3  miljoner  USD  
(cirka  92  miljoner  SEK),  vilket  ger  7,6  gånger  pengarna  tillbaka.    
• Borrstart  förväntas  bli  innan  den  10  januari  2012.  
• Pris  per  andel  är  2  175  USD  (cirka  15  000  SEK  med  dagens  kurs).  
• Återbetalning  av  investerat  kapital  förväntas  bli  cirka  6-‐‑9  månader  efter  
produktionsstart.  
  

	
  
FAKTA  OM  CASINO  YEGUA  
• Projektet  ligger  i  Casino-‐‑fältet  och  källan  skall  borras  i  samma  fält  som  det  
lyckosamma  Casino  1  projektet  ligger  i.    
• Man  borrar  efter  en  högkvalitativ  3-‐‑D  seismisk  undersökning,  samma  3-‐‑D  som  
man  använde  till  Casino  1  projektet.    
• Beräknad  avkastning  till  7-‐‑10  gånger  investerat  kapital  tillbaka.    
• Borrstart  förväntas  bli  under  januari/februari  2012.    
• Pris  per  andel  är  1  800  USD  (ca  12  500  SEK  med  dagens  kurs).    
  
  
  

För  ytterligare  information:  
Thord  Lernesjö,  VD  Texas  Onshore  AB,  0709-‐‑30  30  80,  thord@lernesjo.com,  för  mer  
information:  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.    

