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Lyckad  testproduktion  vid  Old  Town  Bay  
och  borrstart  vid  Alsen  Field  
  
Testproduktionen  på  Old  Town  Bay-‐‑källan  visar  100  000  kubikfot  gas  och  150  fat  
olja  per  dag.  Projekt  Alsen  Field  är  på  väg  att  säkerställas  för  borrning.      
  

Projekt  Old  Town  Bay  
Som  tidigare  meddelat  är  källan  lyckad  och  beräknas  ge  6-‐‑10  gånger  investerat  kapital  
tillbaka  under  sin  livslängd.  Källan  testproduceras  för  närvarande  och  visar  en  produktion  
på  100  MCF  gas  och  150  fat  olja  per  dag.  Det  är  för  tidigt  att  fastställa  den  årliga  
avkastningen.    
  
Projekt  Casino  Yegua  
Operatören  håller  på  i  skrivande  stund  att  färdigställa  borrningsplatsen.    
  
Projekt  Alsen  Field  
Operatören  håller  på  att  färdigställa  borrningsplatsen  och  en  borrningsrigg  är  på  väg  ut  till  
fältet.  Borrningen  beräknas  att  starta  under  denna  eller  nästa  vecka.  
  
Texas  Onshore  har  andelar  kvar  att  sälja  i  projekt  Alsen  Field.  Hör  av  dig  snarast  möjligt  
eller  sänd  in  avtalet  till  oss.  Avtal  och  projektmaterial  kan  hämtas  på  vår  hemsida:  
www.texasonshore.se.  
  
  
FAKTA  OM  PROJEKT  ALSEN  FIELD  
•

Operatören  förväntar  en  avkastning  på  15  gånger  investerat  kapital.    

•

Operatören  beräknar  att  borrningens  fyra  formationer  ska  kunna  ge  en  total  
produktionsvolym  på  cirka  677  000  fat  olja  till  ett  värde  av  cirka  300  miljoner  SEK.      

•

Vår  geolog  utgår  från  försiktighetsprincipen  och  förväntar  att  formationerna  ska  
kunna  ge  en  total  produktionsvolym  på  cirka  419  500  fat  olja  till  ett  värde  av  ca  190  
miljoner  SEK.  Detta  ger  9  gånger  investerat  kapital  tillbaka.    

•
•
•
•

•

Beräknad  avkastning  år  1  är  cirka  115  %  från  produktionsstart.    
Borrstart  sker  inom  den  närmaste  veckan.  

Pris  per  andel  är  2  373  USD  (ca  15  900  SEK  med  dagens  kurs).    
Återbetalning  av  investerat  kapital  förväntas  bli  cirka  10  månader  efter  
produktionsstart.    
Borrningen  har  en  beräknad  sannolikhet  på  90  %  att  lyckas.    

_____________________________________________________________________________
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.    

  
–  Vi  är  mycket  glada  för  hur  Old  Town  Bay  projektet  utvecklar  sig  och  ser  fram  emot  
resultaten  från  borrningarna  i  projekt  Alsen  Field  och  Casino  Yegua,  säger  Thord  Lernesjö,  
VD  för  Texas  Onshore.    
  
  
  

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