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Vi ligger mycket bra till!

I slutet av september avslutade brasilianska staten den fjortonde oljeauktionen. Trots rekordlågt
deltagande, så har det tecknats oljeprospekteringskontrakt för över 1,19 miljarder USD (9,52
miljarder SEK). ExxonMobil var mest aggressiva med bud på 10 offshore Blocks. Det blygsamma
deltagandet beror på den omprioritering av intressen och kapital som rådigt sedan oljeprisets
spektakulära kollaps i slutet av 2014. Men faktum är att historieboken är fylld av exempel av
möjligheter som skapats i ekonomikrisens spår. ”Köp när blodet rinner på gatorna”, lär
Rothschild ha sagt när Napoleon förlorade slaget vid Waterloo.
ExxonMobil tänker som vi: köp när det är billigt!
Jag tror på ett högre oljepris under årets slut och början av 2018. Oljan är en vara med stor
elasticitet, vilket betyder att prissvängningarna oftast är större än svängningarna i utbud. Det
räcker således med ett par tusen fat olja mer eller mindre på marknaden för att skapa en stor
prissvängning. Sedan 2014 har vi haft för mycket olja på marknaden, men nu börjar efterfrågan
komma i kapp. Oljelagren börjar krympa och har gått ner cirka 15 procent sedan 2016.
Efterfrågan på olja har reviderats uppåt ett flertal gånger av OPEC och International Energy
Agency under 2017. Man spår att efterfrågan ökar med över 2 procent under 2017 – och kom
ihåg då att efterfrågan ökat med 1,5 procent i snitt varje år sedan 1980.
Att skaffa fram kapital under 2017 för att kunna förvärva två producerande oljefält i en oljerik
region under en tid då priset var lågt gav oss en fantastisk fördel över våra konkurrenter.
Vi ligger mycket bra till!
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Rob Richardson, Mahas nya COO

Robert Richardson är Mahas nya Cheif Operating Officer. Robert har en
ingenjörsutbildning från The University of Alberta samt en Master Degree in Energy
Business från The University of Tulsa, USA.
Han har många års erfarenhet från oljeutvinning i Kanada. Bland mycket annat var han
involverad i det kanadensiska bolaget Canadian Natural Resurces (CNRL:s) projekt vid Pelikan
Lake, där produktionen ökade med hjälp av modern teknik.
Här delar Rickardson med sig av sina åsikter om den potential som ligger i Mahas samlade
tillgångar.
Hur ser du på Mahas tillgångar?
– Jag gör bedömningen att Maha har en mycket bra mix av tillgångar, som tillsammans skapar
stora möjligheter för framtiden.
– Tie-fältet i Brasilien ger bolaget ett stabilt kassaflöde, som skapar utrymme och medel för att
satsa på andra lovande projekt. Ett sådant är det andra fältet i Brasilien, Tartaruga, där
potentialen att öka produktionen med effektiv teknik är betydande. I Brasilien finns också många
andra möjligheter de kommande åren.
Hur ser du på fältet LAK Ranch i Wyoming?
– Räknat i diskonterat nuvärde av bevisade och sannolika reserver är LAK Ranch Mahas största
tillgång. Produktionen är i dag låg. Men potentialen att på sikt öka produktionen med modern
teknik, framförallt vatteninjicering, är mycket stor.
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Se aktie- och investerarträffen i efterhand

Maha Energys årliga aktie- och investerarträff den 3 oktober direktsändes på webben.
Bolagets senaste affär och kvartalsrapport hörde till de ämnen som togs upp på träffen.

https://youtu.be/FgcRCXKin90

Utvinningstekniker

På vår hemsida har vi lagt upp videos som lätt förklarar och visar hur vi använder oss av
moderna tekniker för att producera oljan.
Gå in på: http://www.mahaenergy.ca/aboutoiltech101
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