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Oppkjøp av Gulf Keystone 

___________________ 

Kursmål: 12 NOK 

Aksjekurs: 8,715 NOK 

 
For et par uker siden annonserte DNO at de legger inn bud på Gulf Keystone på $300 noe som 

tilsvarer 20% premium på det aksjen handlet i markedet på. Det var noen forhold som måtte avklares 

før budet ble en virkelighet. Det var et krav om at Gulf Keystone måtte gjennomføre en 

restrukturering. På fredag kom det en børsmelding der står at Gulf Keystone sin generalforsamling 

har godkjent refinansieringsforslaget. Vi ser da ingen grunn til at oppkjøpet skal bli utsatt eller 

avslått.  

Med den nye betalingsnøkkelen til oljeselskapene som operer i regionen og med DNO sin 

nøkkelkunnskap ser vi dette oppkjøpet som positivt. Med en produksjon på Shaikanfeltet på ca 

40 000 fat/dag og en mulighet for opptill 55 000 fat/dag, ser vi dette som positivt tillegg til egen drift. 

DNO produserte 114kfpd i juni og vi kan forvente da en kraftig økning i daglig produksjon da Gulf 

Keystone har en 75% eierskap i Shaikan.  

DNO prises med 2016e tall til en EV/EBIT på 9,27x mot Statoil på 11,9x og DETNOR på 23,17x. Vi 

venter en oppjustering av ventet produksjon og deretter økt inntjening.  

Vi tar inn DNO med en kjøpsanbefaling og et kursmål på NOK 12 (37% opp fra fredagens 

stengningskurs) 

Lars Semb Maalen-Johansen  

+4792218664  +4724201947 

lsmj@globalassets.no 

www.globalassets.no 

Disclaimer 

Innholdet i denne e-post skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av 
finansielle instrumenter. E-posten kan inneholde konfidensiell informasjon og er kun ment til den 
person den er rettet til. Dersom De ikke er den tiltenkte mottaker av denne e-post, eller e-posten 
åpenbart innbefatter feil vedlegg eller innhold, vennligst kontakt avsenderen pr e-post, slett e-posten 
og ødelegg samtlige utskrifter og kopier av denne. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 
påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av 
innholdet i denne e-post. 
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