Nyhetsbrev mars

Det går bra för Svenska Oljeinvesteringars oljeborrningar
Det var ett tag sedan vi redovisade hur det går för oss och anledningen till detta är att vi inte ville ropa hej för tidigt.
Vi tycker nu att vi med stolthet kan visa upp ett track record som visar att vi är på helt rätt väg. Av hitintills 13 horisontellt
borrade oljekällor med den nya tekniken är 12 stycken bra varav 3 stycken av källorna är superbra! Allphin har producerat
284,000 fat olja på mindre än 2 år och producerar fortfarande 200 fat om dagen. Den senaste källan Thrasher är ännu bättre
relativt borrkostnaden och producerar ganska jämt 800 fat olja om dagen sedan mer än en vecka tillbaka. En källa är tyvärr en
total besvikelse hitintills men den är bara frackad i 4 steg och vi skall nu försöka oss på att fracka ytterligare 12 steg på ett lite
annorlunda sätt så skall vi nog få upp oljan även där.
Om ni tittar på den bifogade excel filen ser ni ett imponerande facit av våra borrningar. Det som särskilt bör framhållas är att
den nya tekniken klart minskar risken för att borra torrt samt att produktionen av olja blir så stor.
Faktum är att våra produktionsresultat slår alla mindre börsbolag på den svenska börsen som borrar efter olja! Ett annat
faktum är att vi är fler än 100 svenskar som ligger i tätklungan för den tekniska innovation som helt kommer att rita om
energikartan i världen och detta får faktiskt betecknas som smått ofattbart.
Notabelt är även att hela detta teknikskifte inte är genomfört av stora oljebolag och statliga satsningar. Framgången för den
nya borr tekniken ligger helt i det system av fri företagsamhet och entreprenörskap som finns i USA. Vad som håller på att ske
är att en stor mängd riskvilliga och hårt arbetande eldsjälar och entreprenörer vrider om kursen på skutan Amerika, utan
statliga subventioner och direktiv uppifrån. Här kanske det finns något att lära av den kraft som finns i oss alla som vill något
och dessutom vågar!
Framtiden då, ett nytt stort oljefält på väg in...
Vi äger tillsammans 17% i det stora oljefältet Chisholm Trail. Vi håller på med de 4 första testborrningarna där och det ser
mycket bra ut, Thrasher är en av källorna i detta fält. När vi analyserat resultaten av dessa tester kommer vi att fortsätta med
att borra ca 100 stora oljekällor i detta fält.
Vi kommer även att med 90% sannolikhet att får köpa in oss i grannfältet, ett fält som ännu bättre geologi än Chisholm Trail.
Även här kommer att borras minst 100 källor.
Vi kommer att behöva finansiera borr rättigheterna i detta lovande fält med dryga 30 MSEK. Investerare kommer inom
några veckor att behöva bestämma sig om man antingen vill vara med och låna ut pengar under 2-3 år till detta fält eller om
man vill vara med och äga leasar och delta i oljeborrningarna. Pengarna måste vara oss tillhanda senast 10 maj. Håll utkik,
vi kommer med detta erbjudande inom några dagar tror vi.
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