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South  Sugar  Valley  &  Sea  Otterprojekten  sätts  i  produktion  
  
  

Taylor  nr  1-‐‑borrningen  i  South  Sugar  Valleyprojektet  lyckades  över  våra  
förväntningar.  Vid  de  första  analyserna  fann  man  oljeformationer  på  nästan  100  fot  
(net  pay).  Den  lägsta  formationen  har  nu  blivit  testad  och  flödade  olja  med  vatten.  
Under  en  12  timmars  testproduktion  producerade  källan  53  fat  olja  och  148  fat  vatten  
och  källan  sätts  nu  i  produktion.  Oljeproduktion  och  reservstorlek  kommer  att  ges  så  
fort  källan  är  i  produktion.    
  
Drawe  #1  källan  i  Sea  Otterprojektet  har  också  testat  positivt  och  en  pipeline  skall  nu  
byggas  för  gasen  och  därefter  skall  källan  sättas  i  produktion.  Produktion  och  
reservstorlek  kommer  att  ges  så  fort  källan  är  i  produktion.    
  
–  Vi  är  mycket  glada  över  den  positiva  utvecklingen  och  kan  nu  konstatera  att  av  9  
borrningar  sedan  oktober  2013  har  vi  lyckats  med  6.  Detta  ger  till  vår  glädje  en  hit  
rate  på  ca  67%  och  detta  borgar  för  en  fantastisk  framtid  för  Texas  Onshore  AB,  våra  
aktieägare  och  alla  projektandelsägarna.    
  
West  Boscoborrningen  förväntas  börja  borras  i  mellandagarna  och  High  
Sierraborrningen  är  nere  på  ca  6  500  fots  djup  och  förväntas  vara  färdigborrad  i  
mellandagarna.  Vi  har  höga  förhoppningar  till  bägge  borrningar  som  har  en  
avkastningspotential  på  mellan  15-‐‑30  gånger  investerat  kapital  och  vi  har  ett  fåtal  
andelar  kvar  att  sälja  i  High  Sierraprojektet  avslutar  Thord  Lernesjö.    
    
  
  
  
För  ytterligare  information:  
Thord  Lernesjö,  VD  Texas  Onshore  AB,  0709-‐‑30  30  80,  thord@lernesjo.com,  
www.texasonshore.se  
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