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Looptijd:                 2016-21 12 november 2019
Coupondata: 20/jul

Rating BB Rentevoet: 5,63%
Prijs (ind.) 103,00% Coupures 1.000
Rendement* 2,06% ISIN DE000A2AA055 *: na 30% R.V.

Deutsche Rohstoff

 
 

Kerncijfers 
(in miljoen euro) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Omzet 0,101 1,312 15,203 3,095 17,762 22,870 1,899 9,170 53,746 109,052
Bedrijfsresultaat -0,273 0,298 7,856 0,658 -5,400 88,661 2,419 0,541 6,126 32,700
Nettowinst -0,273 0,116 10,817 3,145 -7,655 25,171 1,155 0,102 5,548 13,872
Eigen vermogen 7,085 15,747 31,097 48,938 38,894 62,488 61,840 66,121 56,674 73,837
Netto fin. schuld -3,481 -3,397 -5,291 -7,724 25,423 -29,302 -13,080 47,153 76,477 34,396  

 
Koersgrafiek obligatie 

 

Koersgrafiek aandeel 

 
 
Bedrijfsomschrijving 
Deutsche Rohstoff werd opgericht in 2006 en opereert als een holding die participaties neemt in 
exploitatievennootschappen wereldwijd (en die ze meestal zelf helpt oprichten). Het aandeel werd 
in mei 2010 op de beurs van Frankfurt geïntroduceerd. Enerzijds richt ze zich op olie & gas, 
anderzijds op metalen. Vandaag bezit ze 9 participaties, 4 in olie & gas, 5 in metalen: 

- 93% van Elster Oil & Gas (VS): heeft grond en mijnbouwrechten in portefeuille.   
- 100% van Salt Creek Oil and Gas (VS): boringen na aankoop van gronden.  
- 10% van Rhein Petroleum (D): opgericht in december 2007 zoekt ze naar conventionele 

olie- en gasvelden in Duitsland.  
- 63,71% van Ceritech (D): zoekt naar belangrijke zeldzame aardelementen (rare earth 

elements) in Midden-Europa (voormalige DDR) in een gebied met bewezen reserves.  
- 73,98% van Tin International (AUS): brengt in het Erzgebirge (Ertsgebergte) op de grens 

tussen Duitsland (Saksen) en Tsjechië de mogelijke tinreserves in kaart. Historisch was 
er in deze regio een belangrijke mijnactiviteit, die Deutsche Rohstoffe wil herstellen.  

- 47% van Devonian Metals (CAN): bezit 47% van MacKenzie Mountain Metals (MMM), de 
andere 53% is in handen van Glencore. MMM baat in Noord-West-Canada een zink/lood 
mijn uit. Recent werden de reserves geschat op 9,5 miljoen ton zink/lood.  

- 17,8% in Hammer Metals (CAN): zoekt koper/goud/ijzererts  
- 88,46% in Cub Creek Energy (VS): nieuw opgericht filiaal in juni 2014. Zal met voormalig 

management van Tekton Energy nieuwe boringen uitvoeren.  
- 12,8% in Almonty Industries, ontginning van wolfraam in Spanje, Australië en Zuid-Korea. 
- Oprichting van Bright Rock Energy (belang van 95,18%) 
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Resultaten na 9 maanden in 2019  
2014 was een oogstjaar met belangrijke meerwaarden, 2015 was een zaai-jaar, 2016 een 
investeringsjaar, 2017 werd een jaar met opstartende producties en 2018 werd opnieuw een 
oogstjaar. In feite was 2018 een oogstjaar op 2 vlakken, enerzijds door hogere olieproducties, 
anderzijds door het realiseren van belangrijke meerwaarden door de filialen Salt Creek en Tin 
International. Het ging om ongeveer 60 miljoen euro meerwaarden.  
Door de verkoop van de olierijke gronden van Salt 
Creek in 2018 en de afwezigheid van belangrijke 
meerwaarden dit jaar, vielen de resultaten van de 
groep sterk terug in de eerste 9 maanden van 
2019. De nettowinst bedroeg een beperkte 2,1 
miljoen euro, de netto financiële schuld daalde 10 
miljoen euro tot 89 miljoen euro.  

9M18 9M19
Omzet 88,4 31,2
EBITDA 79,5 19,2
EBIT 24,6 7,3
Nettowinst 12,1 2,1
Netto financiële schuld 99,3 89,0  

In het 3e kwartaal van 2019 bedroeg de olieproductie 296.142 boe, in het 3e kwartaal van 2018 
was dat nog 1.027.915 boe, al een forse stijging tegenover de 345.961 boe van het 3e kwartaal 
van 2017.  
Maar Deutsche Rohstoff heeft al een nieuwe investeringsgolf in gang gezet, waarvan het al 
geleidelijk de vruchten begint te plukken. Bij Cub Creek werd de huidige productie 
geoptimaliseerd, terwijl er nog nieuwe boorputten gestart werden. Elster Oil & Gas ziet ook de 
productie stijgen. Het pas opgerichte Bright Rock Energy zal vanaf het 4e kwartaal van 2019 
beginnen te produceren.  
We herinneren eraan dat de boorputten van de groep gemiddelde productiekosten hebben van 
40 tot 45 USD/boe. Aan de huidige olieprijs van 62 USD/boe is de groep meer dan rendabel.  
 
 
Omruiling obligatie 2016/21 
Net zoals in 2017 stelt Deutsche Rohstoff de omruiling voor van zijn obligatie. De belegger die 
zijn obligatie 2016/21 inlevert, ontvangt in de plaats een nieuwe 5-jarige obligatie met looptijd 
2019/24 met een rente van 5,25% en halfjaarlijkse rentebetaling. Hij ontvangt hierbij een premie 
van 2%.  
We herinneren eraan dat het bedrijf callopties heeft op deze obligatie 2016/21. In juli 2019 had ze 
deze vervroegd kunnen terugbetalen aan 102%, wat niet gebeurd is. In juli 2020 kan dat aan 
101%.  
 
Conclusie  
Het management van Deutsche Rohstoff blijft verbazen met zijn dynamisme en zijn heel goede 
neus voor het handelen in de heel competitieve Amerikaanse oliemarkt. In 2014 verkocht ze haar 
jonge olieproductie-installaties op een ogenblik dat de olieprijs boven 100 USD/boe noteerde. In 
de jaren nadien, verwierf ze grond- en boorrechten toen de olieprijs veel lager noteerde, om dan 
geleidelijk de productie op te starten, terwijl ook die olieprijs herstelde. In 2018 gingen dan weer 
olie-installaties de deur uit, maar ondertussen was de basis al gelegd voor een nieuwe 
investeringsgolf. Als de olieprijs rond de huidige niveaus stand houdt, dan gaat het bedrijf weer 
een mooie rit tegemoet en dat is natuurlijk goed nieuws voor de solvabiliteit van het bedrijf en 
voor haar obligaties. Bezitters van de obligatie 2016/21 mogen de omruiling in de obligatie 
2019/24 aanvragen. Deze aanvraag moet voor 29 november ingediend worden.  
 
Gert De Mesure 


