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Oljeborrningen Richardson 15-1 ger positiva signaler
Borrningen av oljebrunnen Richardson 15-1, som inleddes den 4 november, har nu nått
målformationen Chapel Reef där prover visar att man hittat olja.
Under den cirka 8 200 fot djupa borrningen har man gått igenom ett antal zoner som även visar goda
tecken på förekomster av gas. Förutom detta har den högre liggande zonen Palo Pinto på 5 000 fots djup
testats, och man anser att även den kan bli en oljeproducerande zon när Chapel Reef zonen har
producerat klart eller övergetts.
Nu inväntar man en servicerigg för att kunna färdigställa brunnen för produktion.
Borriggen som använts för Richardson 15-1 flyttas nu till borrprogrammets nästa borrning,
Howard 10-1.
Caucasus Oils ägarandelar i Richardson 15-1 och Howard 10-1 är 0,83 %, och operatör för borrningarna
är PetroMax Operating Company.
Se även pressmeddelanden 26/10 , 5/11 och 17/11.

Kommentar från styrelseordförande Ulrich Andersson:
”De goda nyheterna kommer nu slag i slag! Vi släppte nyss en rapport där vi redovisar en mindre, men ändock
vinst för tredje kvartalet. Dessutom kan vi glädja oss åt att oljebrunnen Oltmann #1H:s produktion tycks hålla i
sig, därtill har brunnen börjat producera gas på en inte oansenlig nivå. Men det är ännu för tidigt att avgöra om
gasproduktionen är permanent eller mer eller mindre tillfällig.
Vi förväntade oss att Richardson 15-1 skulle ge olja, men nu har den alltså även gett gas plus ytterligare minst en
oljeförande zon. Det skall bli väldigt spännande att se resultaten av den kommande testproduktionen.”
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För ytterligare information kontakta:
Olle Björck, informationsansvarig. Hemsida: www.caucasusoil.se
Telefon: 0492 - 180 51, 070 - 980 26 53. E-post: info@caucasusoil.se

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