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Möjligheter i Texas
I detta dokument presenteras bolaget Sweden Natural Assets AB (SNA) nya strategi för att ge all-
mänheten och investerare möjlighet att investera i producerande oljefält i Texas.

Med relativt låga oljepriser och krisen i den amerikanska oljemarknaden ges lägligt tillfälle att köpa 
upp högkvalitativa oljefält i Texas relativt billigt. Detta på grund av att värdet beräknas efter dagens 
låga priser och inte det förväntande genomsnittspriset av oljefältets produktionstid, som vanligtvis 
är mellan 8-20 år.

Bolaget ser detta som en stor affärsmöjlighet och har förhandlat om ett investeringsavtal med ut-
ländska affärsmän. Utan anledning avvek dessa affärsmän från förhandlingarna utan att ange orsak 
till detta. Därför har styrelsen och ledningen i SNA nu valt att presentera följande strategi för att ge 
aktieägare en bra utväxling på sin investering.
 
För att strategin ska lyckas och värden skapas för alla aktieägare behövs en viss miniminivå på 
investeringen i bolaget, minst ca 9 MUSD eller ca 60-70 MSEK.  

I följande exempel har vi för enkelhets skull utgått från en investering på 125 MSEK som ger ett 
50% ägarinnehav i SNA, ett mäklarcourtage på 15%, ett oljepris på 56 USD (för WTI 2017-11-14) och 
valutakursen 8.40 (USD/SEK). Investeringen i SNA resulterar i ett snittvärde på aktien på knappt 12 
öre, beräknat på en sammanlagd emission på 165 MSEK (varav 40 MSEK kvittningsemission som 
löser interna fodringar som TOS har mot SNA) och att antalet aktier ökar från 730 miljoner till 2147 
miljoner aktier efter emissionen.

INLEDNING

125 miljoner 300 miljoner 33 miljoner

Investering Reservrapport Avkastning

Emission Börsintroduktion

Investering i producerande oljefält

Aktiekursens utveckling

12 öre 15 öre 18 öre

125 miljoner Reservrapport Avkastning Emission

??? öre

Börsintroduktion

?? öre

Dagens oljepris WTI
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50% värdeökning på ett år

Investeringen på 125 MSEK minus courtage och driftskostnader lämnar ca 100 MSEK kvar att köpa 
oljefält för. På grund av krisen i branschen bedömer vi att möjlighet finns att köpa producerande 
oljefält till priset av 2-3 års avkastning av det aktuella fältet med dagens oljepris.

Ett oljefält med en årlig avkastning på 2 MSEK/år vid köptillfället skulle alltså då kunna köpas till 4-6 
MSEK. Beroende på oljekällans storlek kan livslängden normalt vara 8-20 år med ett visst naturligt 
avklingande i produktionen.
 
Eftersom bolagets värdering bygger på reservrapporten, kan man få en tre gånger högre värdering 
av bolaget på grund av de extra tillgångar som ofta finns inbakade i en oljekällsrättighet. Dessa 
tillgångar (proved, probable, and possible ) beskrivs i den sk reservrapporten. Genom att dessa 
värden i reservrapporten tas med stiger aktievärdet.
 
Det framräknade värdet av oljefyndigheterna i reservrapporten ökar aktievärdet till ett beräknat 
värde på ca 15 öre. Bara genom att köpa de producerande oljekällorna har den ursprungliga utgif-
ten för investeraren på 125 MSEK ökat investeringen med ca 25%.
 
Försiktigt räknat, om vi antar att det genomsnittliga oljepriset under det kommande året skulle vara 
samma som dagens, blir oljekällornas årliga avkastning (år 1) 33 MSEK. Efter avdrag för driftskost-
nader kan ca 27 MSEK återinvesteras i nya producerande oljekällor. Ett år efter inköp av oljefälten 
beräknas aktievärdet öka på grund av återinvesteringen med ytterligare 3 öre till ca 18 öre.

Stigande oljepris

Många bedömare menar att oljepriset kommer att stiga framöver, bland annat Art Berman och 
Helima Croft, som menar att det inte är omöjligt med ett oljepris på 60-80USD inom ett år.
Ett stigande oljepris har signifikant betydelse för reservrapporten, avkastningen och därigenom 
aktiens värde. 
 
Se nedan tabell hur olika scenarier för hur oljepriset beräknas påverka aktievärdet efter köp av 
producerande fält för 100 MSEK. Värdeökningen på grund av oljeprisutvecklingen och återinveste-
ringen första året framgår också. Ingångsvärdet på aktien är enligt detta exempel ca 12 öre.

STRATEGI

Oljepris i USD 56 66 76 86

Reservrapport 15 öre 21 öre 27 öre 33 öre

Återinvestering (år 1) 3 öre 4 öre 5 öre 6 öre

Beräknat aktievärde 18 öre 25 öre 32 öre 39 öre

Med en 10 dollars ökning av oljepriset, stiger den ursprungliga investeringen mer än 100% i värde, 
från ca 12 öre/aktie till ca 25 öre/aktie. Enligt exemplet ovan har den ursprungliga investeringen på 
125 MSEK efter ett år ökat till ett värde på ca 268 MSEK.
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Texas Onshore 
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2B Holding AB

Texas Onshore 
Invest

100%

100%

25%

37%

Texas Onshore AB

Bilden nedan visar företagsstrukturen före investeringen på 125 MSEK. SNA ägs till 63% av SNAs 
622 aktieägare, och resten ägs av Texas Onshore AB (publ) (TOS). SNA äger 100% av det amerikan-
ska bolaget Texas Onshore Resources Inc med säte i USA. I SNA finns det för närvarande ca 730 mil-
joner aktier. Texas Onshore AB (publ) ägs till ca 25% av 2B Holding AB och resterande ägs av 1.258 
akteägare. TOS äger 100% av det amerikanska bolaget Texas Onshore Invest AB. 2B Holding AB ägs 
till 100% av Christel Lernesjö.
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Efter en investering på 125 MSEK förändras ägarstrukturen och aktieinnehaven. 2B Holding kom-
mer fortfarande att äga 25% av TOS, men TOS ägarandel av SNA förändras till 27%. Den externa 
investeraren äger 50% av SNA, TOS 27% och SNAs övriga aktieägare kommer att äga 23%. TOS 
kommer troligtvis att göra en utdelning av SNA aktier till TOS 1258 aktieägare. SNA kommer att äga 
Texas Onshore Resources Inc. till 100% och dessutom Texas Onshore Investment Inc. till 100%.

2B Holding AB

Texas Onshore 
Resources Inc

Texas Onshore 
Invest

100% 100%

25%

27%

Texas Onshore AB

Externa 
investerareÖvriga 23 %

50%23%

Sweden Natural
Assets AB

FÖRETAGSSTRUKTUR
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AVSLUTNING

Varför investera i Sweden Natural Assets?

Vi har arbetat med olje- och gasproduktion- och prospektering sedan 1994 med duktiga medarbe-
tare både i USA och Sverige. Oljebranschen är en komplicerad bransch där kunskap och erfarenhet 
alltid vinner i längden. Det invecklade arbetet med att avgöra om en källa är en potentiell god 
investering kräver både tekniska och geologiska experter på plats i USA och ett team för tolkning, 
beräkning och upprättande av en fungerande struktur. Många oljeföretag har de senaste åren gått 
omkull på grund av det låga olje- och gaspriset vilket har lett till omstruktureringar och stor kon-
kurrens i branschen. Sweden Natural Assets har överlevt dessa prövningar på grund av mångårig 
erfarenhet, kunskap och med fokus på våra aktieägare.

Sweden Natural Assets AB är idag ett väletablerat företag i branschen. Vi har ett stort kontaktnät 
samt vårt dotterbolag Texas Onshore Rescources Inc. i USA med de bästa konsulterna i branschen. 
Att investera i olja medför normalt sett hög risk, men med rådande situation på amerikanska mark-
naden har nya möjligheter och tillfällen som investeringar i producerande fält dykt upp. Som enligt 
oss, gör risken lättare att beräkna och borde ge en tryggare investering för framtiden.

Börsintroduktion

Så snart SNA fått kapitalinjektionen kommer arbetet med en börsintroduktion påbörjas. Detta kan 
ta ca 6-12 månader. Med emissioner och andra finansiella verktyg kan vi bara spekulera hur högt 
aktiekursen kommer att bli.
 
Även om den framlagda strategin i detta dokument gäller investering i producerande källor, vilket 
har lägre riskprofil, så innebär en investering i oljebranschen alltid en hög risk. Vi uppmanar därför 
läsaren att se vår hemsida www.swedennaturalassets.se för mer information om de olika riskerna, 
hur det går till i oljeindustrin, beskrivning av tekniska termer etc.

Thord Lernesjö, VD
Sweden Natural Assets AB (publ)

thord@lernesjo.com
+46 709-30 30 80
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