Oljeborrningen Oltmann #1H genomförd
Brunnen Oltmann #1H, som finns i den s.k. Woodbineformationen i Texas, har borrats till ett
djup av 8 000 fot (2 439 m). Därifrån har man gått ut med ett horisontellt ben på hela 8 346 fot
(2 544 m), mot planerade 7 000 fot (2 130 m).
Total borrlängd är 16 346 fot (4 983 m) mot planerade 15 000 fot (4 569 m).
Det horisontella benet har man alltså lyckats borra 414 m längre än planerat! Det förlängda
horisontella benet innebär att den producerande delen av brunnen kan blir ännu större, och
förhoppningsvis ge en bättre och mer uthållig produktion.
Caucasus Oil inväntar nu besked om datum för fracning* av Oltman #1H.
Caucasus Oils andel i den här borrningen är 2,0 % före royalty och skatter.
Operatör för brunnen är PetroMax Operating Company Inc. Texas, USA.

Kommentar från styrelseordförande Ulrich Andersson:
”Nu är det bara och hoppas på att den kommande fracningen av Oltmann #1H ger det positiva
resultat som vi hoppas på. De senast borrade brunnarna i Woodbineprojektet har haft en väldigt bra
startproduktion på mellan 1 000 och 1 200 fat per dygn, för att sedan stabilisera sig kring 800 fat per
dygn. Kommer Oltmann #1H bara i närheten av de produktionssiffrorna innebär det att bolagets
intäkter förbättras rejält.”

Kontakta oss gärna om du har några frågor, eller om du har tips som kan vara till nytta för bolaget.
Adressen är: info@caucasusoil.se
För ytterligare information kontakta:
Olle Björck, informationsansvarig. Hemsida: www.caucasusoil.se
Telefon: 0492 - 180 51, 070 - 980 26 53. E-post: info@caucasusoil.se

* Fracning innebär att berget i den horisontella delen av borrningen spräcks upp med hjälp av specialsand och vatten under hårt
tryck, för att underlätta framflödet av olja.

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