Sammanfattning från träffen på travet i Rättvik 3 augusti 2013


Omvärldsanalys
o Den s k ”skiffergasen” kommer att rita om den politiska världskartan
o Utvinningstekniken har bara funnits i några år men har redan revolutionerat energikartan
o I USA ökar kontinuerligt produktionen av olja och gas och den dyra importen av olja minskar gradvis
o Det kommer att ta lång tid, förmodligen mer än 10 år, innan USA blir självförsörjande på olja o gas
o Anledningen till detta är dels att utvinningstekniken behöver utvecklas, dels att decline kurvan från produktionen är
relativt brant
o President Obama hänvisar idag i sina tal till att den nya tekniken är en av de viktigaste anledningarna till att USA kan
förbättra sin ekonomi och position i världen
o Oljepriset för WTI oljan är idag relativt högt: mer än 100 USD/fat. Anledningen till detta är bland annat den oro som
finns i arabländerna men också att USA verkar gå bättre
o WTI oljan handlades för första gången på många många år till ett högra pris än Brent oljan i juli
o Att äga en producerande oljekälla kan utgöra ett bra skydd mot en eventuellt kommande inflation i världen



Svenska Oljeinvesteringar och vår verksamhet
o Vår verksamhet har nu pågått i snart 3 år.
o Vi har under dessa år investerat mer än 100 MSEK
o Vår strategi är just nu att
 konsolidera verksamheten
 ta in kunniga rådgivare/samarbetspartners
 startat investmentbolag
 söka nya operatörer/projekt



Översikt avkastningen från våra projekt
o Se tabell % avkastning för respektive producerande källa under Track record på vår hemsida
www.svenskaoljeinvesteringar.se



Huvudprojektet Chisholm Trail
o Vi har idag 4 producerande oljekällor
 Källa 1 producerar ca 25 fat per dag
 Källa 2 ca 500 fat per dag, totalt mer än 110.000 fat olja på 4 mån
 Källa 3 ca 65 fat per dag uthålligt
 Källa 4 igår 100 fat och uppåtgående
o
o
o



Den 5e källan börjar frackas 4 aug (loggen ser bra ut) och den 6e källan har precis börjat borras
Vi provar oss fram för att komma underfund med hur formationen fungerar och hur oljan skall kunna utvinnas ur
den. Här gäller det att ha tålamod.
Geologin ser bra ut i detta fält.

C-leasarna
o Efter ca 1 års förhandling lyckades vi köpa in oss i en del av C-leasarna, ett geologiskt fint område i närheten av
Chisholm Trail. Köpet omfattar både leasar och existerande produktion. Köpet är gjort till stor del genom ett
nystartat investmentbolag. Avsikten med detta bolag är att investerare skall kunna köpa in sig i ett
investmentbolag som skall äga andelar i många olika fält och oljekällor.
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