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DOME ENERGY SLUTFÖR FÖRVÄRV AV VISTATEX OCH SPÅR JULIPRODUKTION TILL CA 1250 
FAT OLJEEKVIVALENTER PER DAG.  
 
Dome Energy har slutfört förvärvet av VistaTex effektivt från och med 1 juli, 2014 till en 
köpeskilling om $33,5 miljoner. Förvärvet är till fullo finansierat av Societe Generale till en ränta 
om 3,75%. Produktionen för juli väntas uppgå till 1 250 fat oljeekvivalenter per dag.  

 
Dome Energy AB. (Kortnamn: DOME) härefter “Dome” och/eller “Bolaget”) är glada att kunna 
meddela att de genom sitt helägda dotterbolag Dome Energy Inc. har slutfört det tidigare 
kommunicerade förvärvet av VistaTex Energy LLC effektivt från och med 1 juli, 2014. Efter att ha tagit 
över en portfölj av prissäkringar som utvecklats i bolagets favör uppgår den justerade köpeskillingen 
till $33,5 miljoner. 
 
Paul Morch, VD för Dome, kommenterar: “Vi har nått en ny milstolpe i Bolagets utveckling då vi nu 
producerar 1 250 fat oljeekvivalenter per dag. Vi har nått dit genom att växa organiskt och via 
förvärv. Då vår portfölj både består av fält där vi är operatör samt fält där vi endast är partner tar det 
lite extra tid att konsolidera de faktiska produktionstalen. Den första konsoliderade månaden med 
VistaTex är juli. Produktionen från våra opererade fält är känd men för våra icke-opererade fält 
väntas produktionssiffrorna till slutet av september och den totala produktionen kommer därefter 
presenteras till marknaden.  
  
“Genom förvärvet av VistaTex har vi femdubblat vår produktion och då vår ambition är att fortsätta 
växa organiskt och via förvärv har vi beslutat att byta bank från vår lokala Texasbank till Societe 
Generale. De erbjöd mer fördelaktiga villkor och en ränta om 3,75% men även en mer heltäckande 
finansieringslösning som vi tror kommer gynna Bolaget allt efter som vi växer”, säger Paul Morch, VD 
för Dome.   
 
För mer information vänligen kontakta: 
 
Susanna Helgesen, CFO 
Tel: +46 708 27 86 36  
US tel: +1 281 558 8585 
E-mail: sh@domeenergy.com 
 
 
 
 
 

Om Dome Energy 
Dome Energy AB. är ett oberoende olje- och gasbolag listad på Nasdaq OMX First North i Sverige (Kortnamn: 
DOME). Remium Nordic AB är bolagets Certified Adviser. Huvudkontoret ligger i Houston, Texas, och bolaget 
inriktar sig på utveckling och produktion av olje- och gastillgångar på land i USA. För mer information besök 
www.domeenergy.com. 
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