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Pressmeddelande

Caucasus Oil AB uppdaterar verksamheten
Konvertibler
De konvertibler som tecknats under hösten i Caucasus Oil AB (publ.) kommer, i och med den
genomförda listningen på Aktietorget den 9 november 2009, att omvandlas till aktier. Konvertiblerna
kommer, enligt villkoren för det konvertibla lånet, att omvandlas med en kurs motsvarande de två första
veckornas genomsnittliga handelskurs, minus en rabatt om 20 %. Det ger omvandlingskursen SEK 1,51.
För att ge ett exempel kommer en konvertibel på SEK 16 000, att ge konvertibelägaren ett tillskott
motsvarande 10 596 nya aktier i Caucasus Oil. Totalt kommer 1 445 033 nya aktier att ges ut, vilket innebär
en utspädning av aktiekapitalet med 13,6 %. Efter det att Bolagsverket erhållit samliga handlingar, kommer
köparna normalt att kunna se aktierna på sina respektive konton inom c:a tre veckor.

Teckningsoption 1 (TO1)
Teckningsoption 1 förföll den 7 december och totalt tecknades 7 000 nya aktier som tillförde bolaget SEK
24 500. De nya aktierna späder ut bolaget med 0,6 %.

Investeringar
Som ett led i den fortsatta expansionen har vi nu gått med i nästa borrning i Woodbine-projektet i
Texas, USA. I borrningen kommer Caucasus Oils ägarandel att bli 2 %, och totalt investerar vi USD
154 000. Vi avser alltså att fortsätta med investeringar i detta stora projekt för att trygga bolagets
kassaflöde. Caucasus Oil är ju sedan tidigare delägare i den producerande källan Schiflet #1H söder om
Dallas. I Woodbineprojektet har vi nu vidareinvesterat USD 154 000 i en kommande borrning, och det
finns möjlighet att gå med i ytterligare tre planerade horisontalborrningar. Här kommer operatören,
PetroMax Operating Co. Inc, att arbeta med de absolut senaste innovationerna inom fractekniken*. I den
förestående borrningen kommer man att fraca den horisontella delen, som är planerad att bli 6 000 fot
lång (c:a 1 800 m), i elva steg. Beroende på hur borrningen går, kan man även tänka sig att förlänga den
horisontella delen ytterligare, och det kan då ges möjlighet med upp till hela arton fracsteg. Om detta
även görs i den borrning vi går med i, sker det mot en beräknad kompletteringsinvestering på c:a
USD 4 000 – 5 000 för Caucasus andel.
För att förstå finessen med fracningarna kan vi jämföra med en gammaldags lodrät oljeborrning, som
alltså borrades rakt ner i marken. Den borrningens upptagningsområde av gas eller olja kan sägas
motsvara en fracpunkt. Den möjliga fracningen med hela arton horisontella fracsteg, kan då symboliskt
sägas motsvara arton lodräta borrningar ner mot varje fracpunkt längs den horisontella delen. Det gör att
man kan komma åt extremt mycket större gas- och oljeförande områden, jämfört med äldre tekniker.
Caucasus Oil har hittills endast gett klartecken till att gå med i en av borrningarna, Woodbine #11 eller
#12, men nu alltså med en dubbelt så stor investering som i Schiflet #1H, d.v.s. 2 %. Operatören
PetroMax beräknar påbörja de här borrningarna under våren 2010.
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Verksamhetsuppdateringar
Utöver kvartalsrapporter och sedvanliga kommunikéer, såsom bokslut- och stämmokommunikéer,
kommer Caucasus Oil i fortsättningen att mera regelbundet kommunicera med aktiemarknaden. I dessa
utskick kommer vi bl.a. att sammanfatta den senaste tidens händelser, samt summera produktionen i
våra investeringar. Genom detta hoppas vi att samtliga intresserade ska känna mer delaktighet och
närvaro i bolaget. Dessutom ser vi gärna att du hör av dig om det är något du undrar över eller vill
föreslå, adressen är: info@caucasusoil.se
Vi hoppas att samtliga intresserade på detta sätt ska känna mer delaktighet och närvaro i bolaget.
Dessutom ser vi gärna att du hör av dig om det är något du undrar över eller vill föreslå, adressen är:
info@caucasusoil.se

Senaste tillgängliga produktionssiffror från våra brunnar i USA med kommentarer:
Schiflet #1H, operatör PetroMax:
horisontell oljebrunn c:a 25 mil söder om Dallas, i produktion 14 augusti 2009, som vid de senaste
rapporteringarna har legat på en produktion av närmare 150 fat** olja/dygn. Schiflet har under perioden
haft smärre driftstörningar p.g.a. gasförekomst i källan. För att ta vara på gasen håller man nu på att
installera en avskiljare, så att vi i fortsättningen ska kunna ta vara på både gasen och oljan. Dessutom
ska man nu även ansluta till en gasledning. När det här arbetet är avslutat hoppas man att
oljeproduktionen ska stabiliseras på ett förhoppningsvis något högre värde. Brunnen är alltså en
oljebrunn, och produktionen av gas kommer att vara en biprodukt, men förhoppningsvis också ge en
viss liten extrainkomst. Livslängden på en oljekälla, liknande Schiflet #1H, beräknas till c:a 20 år.
Caucasus Oils andel i brunnen är 1 %.

Reese #1H, operatör PetroMax:
horisontell gasbrunn c:a 20 mil öster om Dallas, i produktion 14 april 2009, som fortfarande är delvis
strypt och ligger på en produktion av c:a 1 000 mcf/dygn***. Anledningen till strypningen är den ännu
så länge svaga efterfrågan på gas, samt ett för tillfället lågt marknadspris. Dessutom är lagren just nu
välfyllda inför den stundande vintern, då gasanvändningen normalt kommer att öka. För närvarande
ligger priset på omkring $5.00 per mcf. Så fort gaspriset vänder uppåt förväntas man kunna öppna
strypningen, för att ge en något ökad produktion. Enligt operatören kan detta eventuellt ske när gaspriset
passerat $6,00. Caucasus Oils andel i brunnen är 1,5 %.

Förtydligande angående Syrien
Från styrelsens sida vill vi påpeka att inga ekonomiska investeringar, eller förluster, gjorts i anknytning
till de avbrutna Syrienförhandlingarna. Samtliga medel som influtit i förbindelse med det tidigare
konvertibelerbjudandet används nu av bolaget för fortsatt expansion.
Det kan även vara på sin plats att påminna om att Caucasus Oil är ett bolag som till viss del söker
utvecklingsborrningar i oprövade områden med högre risk, men där ett lyckat borresultat kan ge stora
vinster. Parallellt med detta investerar bolaget i mer etablerade och säkrare områden för att trygga
kassaflödet.
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Månadskommentar från styrelseordförande Ulrich Andersson:
”Tack vare den framförhållning vi har i Caucasus avseende nya projekt kommer vi inom en snar framtid
kunna presentera ett nytt högrisk projekt med stor potential. Detta ligger helt linje med Caucasus
affärsidé som jag anser gör bolaget extra intressant för investerarna. Att det är stora risker som tas
speglar definitivt Syrienaffären, men den visar också på den försiktighet som präglar vår verksamhet,
genom att inget kapital bands upp. Med den investering som nu görs tillsammans med PetroMax
Operating Co. Inc. i USA, tar vi ytterligare ett steg mot att Caucasus Oil ska ges ekonomiskt utrymme
för att fortsätta söka och utvärdera borrprojekt i linje med det projekt vi just nu utvärderar.”

Styrelsen
Ulrich Andersson, Bertil Wilhelmsson, Bengt Grafström, Olle Björck
070 - 376 05 15
070 - 852 01 41
070 - 718 00 00 070 - 980 26 53

Caucasus Oil AB (publ)
Well explored energy

För ytterligare information kontakta:
Olle Björck, informationsansvarig.
Telefon: 0492 - 180 51, 070 - 980 26 53

Hemsida: www.caucasusoil.se
E-post: info@caucasusoil.se

* fracning = uppluckring av de underjordiska bergformationerna genom tryckteknik, för att lättare kunna utvinna gas och olja.
** 1 fat olja = 159 liter
*** 1 mcf = tusen kubikfot (6 000 kubikfot naturgas = 1 fat olja)

Caucasus Oil AB (publ) är ett svenskt bolag med inriktning på investeringar inom olja och gas i Mellanöstern samt, för att sprida
verksamhetsrisken, även i Nordamerika. Bolagets drivs från huvudkontoret i Vimmerby.
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