Pressmeddelande  
2012-‐‑05-‐‑08  
  

Förestående  avtal  kring  stor  reservpotential  i  Mellanöstern  
och  Ryssland  
  

Texas  Onshore  AB:s  förhandlingar  rörande  oljefält  i  Mellanöstern  och  Ryssland  
har  kommit  vidare.  Det  rör  sig  om  betydande  potentiella  olja  och  gas  reserver.  
Avtal  beräknas  vara  undertecknade  inom  de  närmaste  två-‐‑tre  månaderna.    
  
Mellanöstern  
Avtalet  för  prospekteringsområdet  i  Mellanöstern  beräknas  vara  undertecknat  under  
maj/juni  2012.  De  första  preliminära  undersökningarna  är  genomförda  och  de  
potentiella  oljeförande  formationerna  som  skall  testas  ligger  på  cirka  3  000  meters  
djup.    
Som  tidigare  meddelat  så  är  dessa  så  kallade  P3-‐‑reserver,  det  vill  säga  möjliga  
reserver.  En  tidigare  gjord  reservrapport  ligger  som  underlag  för  avtalet  som  påvisar  
750  miljoner  fat  olja  och  2,1  biljoner  kubikfot  (TCF)  gas.  
  Texas  Onshore  AB:s  ägarandel  i  dessa  reserver  blir  cirka  320  miljoner  fat  olja  och  
cirka  1  TCF  gas  till  ett  P3  värde  på  ca  2,2  miljarder  kronor  (cirka  5  kronor  per  aktie).  
Texas  Onshore  AB:s  del  i  det  potentiella  kassaflödet  från  fältet  uppgår  till  cirka  225  
miljarder  kronor.    
Avtalets  parter  är  Texas  Onshore  AB  och  regeringen  för  det  land  som  oljefälten  är  
belägna  i.    
-‐‑  Jag  beklagar  att  vi,  av  förhandlingsmässiga  skäl,  ännu  inte  kan  avslöja  vilket  land  
det  rör  sig  om.  Men  vi  hoppas  kunna  återkomma  om  detta  inom  kort,  säger  Texas  
Onshores  VD  Thord  Lernesjö.    
  
Ryssland  
Avtalet  rörande  oljefältet  i  Ryssland  beräknas  vara  underskrivet  under  sommaren.  
Reservrapporten  är  färdig  inom  två  veckors  tid.  De  preliminära  siffrorna  för  P1+P2  
(beräknade  reserver)  är  dock  i  detta  stadium  114  miljoner  fat  olja  och  för  P3  
reserverna  269  miljoner  fat  olja.    
Texas  Onshore  AB:s  ägardel  i  dessa  (P1,  P2  &  P3)  reserver  beräknas  till  325  miljoner  
fat  olja,  till  ett  värde  av  cirka  7,9  miljarder  kronor  (cirka  12  kronor  per  aktie).  Texas  
Onshore  AB:s  del  i  det  potentiella  kassaflödet  från  fältet  uppgår  till  cirka  56  miljarder  
kronor.  
–  Av  förhandlingsskäl  kan  vi  fortfarande  inte  delge  projektens  geografiska  läge.  Vi  
kommer  dock  att  återkomma  kring  detta  inom  kort,  säger  Texas  Onshores  VD  Thord  
Lernesjö.    
_____________________________________________________________________________
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  avslutar  nu  vår  emission  till  50  öre  per  aktie  den  31  maj  2012.  Det  är  vitalt  att  
våra  aktieägare  och  även  nya  aktieägare  bidrar  till  denna  emission  så  att  vi  inte  går  
miste  om  något  av  dessa  oljefält,  fortsätter  Thord  Lernesjö.    
  
Se  bifogat  memorandum  och  teckningsanmälan.  
  
  

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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