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Nyemission  för  satsning  i  Ryssland  och  Mellanöstern  
  
Inför  närstående  inköp  av  projekt  i  Ryska  federationen  och  Mellanöstern  
genomför  Texas  Onshore  AB  nu  en  emission  till  50  öre  per  aktie  i  poster  om  10  000  
kronor.    
  

Texas  Onshore  är  i  slutförhandling  om  ett  oljeprojekt  i  en  rysk  delrepublik.  Det  rör  sig  om  så  
kallade  C3-‐‑reserver,  det  vill  säga  möjliga  reserver,  på  cirka  270  miljoner  fat  olja.    Fältet  har  
idag  en  produktion  från  38  källor  med  cirka  57  000  fat  olja  per  månad.  Den  nuvarande  
vinsten  är  på  cirka  2  280  000  USD  per  månad.  Det  finns  utrymme  för  ytterligare  229  
borrningar.  Varje  ny  källa  beräknas  innehålla  cirka  en  miljon  fat  olja  till  en  beräknad  intäkt  
på  cirka  40  miljoner  USD.    
  
Dessutom  är  Texas  Onshore  i  slutförhandling  om  ett  köp  av  ett  bolag  i  en  annan  delrepublik,  
som  äger  ett  oljefält  i  Ryssland.  I  en  preliminär  genomgång  av  fältet  indikerar  på  reserver  i  
existerande  nio  källor  som  kan  uppskattas  till  cirka  3  miljarder  USD,  samt  en  potential  på  
ytterligare  cirka  150  miljoner  fat  olja  (cirka  15  miljarder  USD).    
  
Texas  Onshore  befinns  sig  även  i  samtal  kring  initialt  två  projekt  i  Mellanöstern.  Totalt  rör  
det  sig  om  oljelicenser  med  en  reservpotential  på  cirka  600  miljoner  fat  olja.  Mer  utförlig  
information  finns  i  memorandum.      
  
–  Av  förhandlingsskäl  kan  vi  inte  i  detta  läge  delge  mer  information  om  projekten,  såsom  
deras  geografiska  läge.  Vi  kommer  dock  att  återkomma  kring  detta  längre  fram,  säger  Texas  
Onshores  VD  Thord  Lernesjö.    
–  Om  vi  endast  lyckas  med  cirka  tio  procent  av  dessa  projekt,  uppnår  Texas  Onshore  ett  
tillgångsvärde  på  cirka  12,50  kronor  per  aktie,  fortsätter  Thord  Lernesjö.  Texas  Onshore  
kommer  att  hämta  in  de  resterande  100  miljoner  USD  som  krävs  hos  finansiella  institut.  
Kontakter  är  redan  etablerade  både  i  och  utanför  Sverige.    
  
–  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.	
  
  

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.    

