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Texas  Onshore  AB  anskaffar  ytterligare  en  guldgruva  i  Sibirien  
samt  ökat  sitt  ägande  till  30  procent  i  dessa  gruvor.    
  

Guldgruvornas  totala  bevisade  reserver  (P1)  överstiger  320  ton  guld  till  ett  värde  om  ca  80  
miljarder  kronor  och  den  första  guldleveransen  på  100  kg  guld  förväntas  levereras  till  före  
årsskiftet.          
  
Det  Malmöbaserade  bolaget  Texas  Onshore  AB  har,  via  sitt  helägda  dotterbolag,  Sweden  
Mining  AB,  ökat  sitt  ägande  till  30  procent  i  det  ryska  holdingbolaget  OAO  Systems  Inno-‐‑
vation  Ekologi  i  St.  Petersburg  som  har  anskaffat  ytterligare  en  produktionslicens  och  har  
härmed  två  guldgruvor  med  totalt  bevisade  reserver  (P1)  som  överstiger  320  ton  guld  till  ett  
värde  om  ca  80  miljarder  kronor.    
  
Idag  har  konsortiet  finansierat  miljölicensen  för  den  första  guldgruvan  (A)  och  produktions-‐‑
licenserna  för  båda  guldgruvorna.  Byggandet  av  produktionsanläggningen  i  den  nyanskaffa-‐‑
de  gruvan  (B)  har  påbörjats.  Eftersom  den  här  gruvan  har  vägar  och  el  på  plats  går  det  rela-‐‑
tivt  snabbt  att  bygga  produktionsanläggningen  och  den  första  guldleveransen  på  100kg  guld  
förväntas  före  årsskiftet.  
  
Produktionslicensen  för  den  nyförvärvade  gruvan  löper  på  15  år  och  de  bevisade  reserverna  
(P1)  är  100+  ton  guld,  men  på  grund  av  restriktioner  i  produktionslicensen  kan  bara  2  ton  
guld  per  år  produceras.  Initialt  beräknas  1,2  ton  guld  produceras  per  år,  vilket  beräknas  ge  
en  intäkt  på  ca  3  miljoner  USD  per  månad.  Detta  kassaflöde  ska  finansiera  en  sommar-‐‑  
produktionslinje  som  möjliggör  en  total  produktion  av  2  ton  per  år.  Överskottet  från  Guld-‐‑
gruva  B  kommer  att  finansiera  investeringen  på  25  miljoner  USD  i  Guldgruva  A.    
  
Texas  Onshore  AB  och  dess  dotterbolag  skall  lånefinansiera  uppstarten  av  gruvdriften  i  
Guldgruva  B  som  beräknas  kosta  10  miljoner  USD.  
  
Texas  Onshore  ABs  totala  beräknade  tillgångsvärde  före  skatt  och  avskrivningar  i  gruvorna  
har  på  grund  av  ovan  ökat  från  ca  11  miljarder  kronor  till  ca  20  miljarder  kronor,  ca  40  
kronor  per  aktie,  och  det  beräknas  att  ta  ca  20  år  att  producera  de  totala  guldreserverna  i  
Guldgruva  A  och  mer  än  50  år  för  att  producera  de  totala  guldreserverna  i  Guldgruva  B.    
  
–  Vi  är  mycket  glada  för  den  positiva  utvecklingen  och  fokuserar  oss  nu  på  att  finna  de  ca  65  
miljoner  kronor  som  krävs  för  att  färdigställa  den  första  av  4  produktionslinjer  i  dessa  två  
guldgruvor  avslutar  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.    

  

