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VEK PR. 30.06.2012

Tidspunkt 
VEK/aksje 

(NOK)1)
VEK/aksje 

(NOK)2)

Endring VEK/
aksje siste 

 periode3)

Endring 
VEK/

aksje siden 
 oppstart3)

01.08.2006  1 069 106,9  n.a.  n.a.

31.12.2006  1 267 126,7  18,5 %  18,5 %

30.06.2007  1 556 155,6  22,8 %  45,5 %

31.12.2007  1 665 166,5  7,0 %  55,7 %

30.06.2008  1 664 166,4  0,0 %  55,7 %

31.12.2008 1 344 134,4 -19,2 % 25,7 %

30.06.2009 1 369 136,9 1,9 % 28,1 %

31.12.2009 1 465 146,5 7,0 % 37,0 %

30.06.2010 1 595 159,5 8,9 % 49,2 %

31.12.2010 1 794 179,4 12,5 % 67,8 %

30.06.2011 1 802 180,2 0,5 % 68,6 %

31.12.2011    - 160,5 2,4 % 72,6 %

30.06.2012    - 155,5 -3,1 % 67,9 %

1) VEK pr. aksje før splitt (gjennomført i september 2011).
2) VEK pr. aksje justert for splitt 1:10 (gjennomført i september 2011) og utbetaling av 

NOK 24,00 til aksjonærene i desember 2011.
3) Justert for utdeling. 

Verdijustert egenkapital (VEK) pr. aksje i North Bridge Nordic 
Property AS (Selskapet/NBNP) er beregnet til NOK 155,51 pr. 
30.06.2012. Dette representerer en reduksjon på 3,1 % i VEK 
pr. aksje i forhold til 31.12.2011. Siden Selskapets oppstart i 
juni 2006 har VEK pr. aksje økt med 67,9 % inkludert  
 

 
tilbakebetaling av kapital på NOK 24 pr. aksje i 2011. Samlet 
VEK for selskapet utgjør pr. 30.06.2012 MNOK 508,7 (før 
fisjon).

Reduksjonen i VEK i 1. halvår 2012 er totalt sett beskjeden, 
men de vesentlige endringene er følgende:

•	 Netto	reduksjon	i	eiendomsverdier	på	totalt	MNOK	27,4.	
•	 Netto	reduksjon	i	langsiktig	gjeld	på	MNOK	9,8.
•	 Netto	reduksjon	i	arbeidskapital	på	MNOK	20,7,	hvorav	

investeringer utgjør MNOK 18,3. Av investeringer utgjør 
innløsning av siste del av opsjon Avtjerna MNOK 12.

•	 I	tillegg	har	reduksjon	i	verdi	av	svenske	kroner	gitt	en	
reduksjon i VEK på MNOK 2,2.

Som grunnlag for beregningen av VEK pr. 30.06.2012 er det 
foretatt eksterne, uavhengige verdivurderinger av Selskapets 
eiendommer av Newsec i Norge og Sverige. VEK beregnes 
ved at det fra summen av eiendomsverdiene, basert på 
verdivurderingene, gjøres fradrag for gjeld, og det korrigeres 
videre for netto arbeidskapital i konsernet, latent skatt og 
markedsverdi av finansielle instrumenter. VEK er således et 
uttrykk for aksjonærenes eierskap til de underliggende verdier 
i Selskapet.

Selskapets egenkapital i konsernregnskapet (i henhold til 
IFRS	regnskapsstandard)	kan	avvike	fra	beregningen	av	VEK	
over	på	grunn	av	ulik	metodikk	på	enkelte	områder.	I	den	grad	
det skulle oppstå større avvik, vil dette bli kommentert.

FINaNSIERINg

Låneportefølje pr. 30.06.2012 Eiervektet

Lån omregnet i NOK MNOK  620,9 

Utløp 2011-2012 omregnet i NOK MNOK  -   

Vektet utløpstid år  9,8 

Andel NOK 70 %

Andel SEK 30 %

Rentebytteavtaler:

Pålydende omregnet i MNOK  293,2 

Snitt løpetid år  4,5 

Andel av låneportefølje sikret 47,2 %

Andel av NOK lån sikret 47,5 %

Andel av SEK lån sikret 46,6 %

Rentesats NOK (ekskl. margin) 4,08 %

Rentesats SEK (ekskl. margin) 3,55 %

Rentemarginene har fortsatt å øke i 2. og 3. kvartal 2012, til 
tross for at både norske og svenske interbankrenter har 

sunket betydelig. Vi opplever nå at finansiering av næringsei-
endom har blitt mer krevende.

Pr. 30.06.2012 hadde NBNP en gjennomsnittlig rentemargin 
på 1,46 % poeng, som vil øke fremover på bakgrunn av vars-
lede marginøkninger.

Flere	av	de	større	bankene	i	Norge	og	Sverige	har	uttalt	at	de	
ønsker å styrke kjernekapitalen og kapitaldekningen. Lån til 
næringseiendom fremstår som mange bankers viktigste mid-
del for å tilpasse kapitalstrukturen, blant annet på grunn av de 
store volumene. 

Nordiske banker er i stor grad eksponert mot både bolig- og 
næringsmarkedet. Bankenes kapitaldekningskrav bak næ-
ringslån er ofte høyere enn for boliglån, noe som fører til økt 
innlåningskostnad knyttet til næringslån og derigjennom økt 
rentemargin ut til kunde. Bankenes endrede utlånspraksis og 
betingelser innvirker for tiden negativt på transaksjonsvolum 
og verdi på næringseiendom.  
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EIENdOMSOppdatERINg

Klostergata Trondheim

Eierandel 70,98 %

type	eiendom Kontor/helse/handel

Bebygget areal m2 6 900

Antall leietakere 2

Eiendommen er solgt og overtatt av ny eier 31.08.2012. Verdi 
ved siste verdivurdering 31.05.2012 var MNOK 271.

Lund Business Park Lund, Sverige

Eierandel: 100 %

type	eiendom: Industri/kontor/lager

Bebygget areal m2: 75.702

Antall leietakere 11

Årsleie pr. 30.06.2012 (MNOK) 34,0

Verdi pr. 30.06.2012 (MNOK) 318,6

Yield pr. 30.06.2012 8,2 %

VEK pr. 30.06.2012 (MNOK) 147,5

Det er pr. oktober ca 5600 m2 ledig utleibart areal i eiendom-
men, som gir en utleiegrad på 93 %. 1600 m2 kontor og labo-
ratoriearaler	blir	fristilt	når	leieavtale	med	tetra	pak	utløper	i	
desember. Om lag 550 m2 av arealet som fristilles er nå utleid 
til	Flint	Flexographics,	et	datterselskap	til	Flint	group,	samt	til	
en eksisterende leietaker, Land och Sjö, som øker arealet.

gategourmet	har	solgt	sin	virksomhet	til	thomas	Cook.	det	er	
inngått	avtale	om	transport	av	leieforholdet	fra	gategourmet	
til	thomas	Cook.	det	er	Manager	sin	vurdering	at	sistnevnte	
har bedre soliditet og endringen vurderes også positivt med 
hensyn til videre vekst og mulighet for å oppnå mer langsik-
tige	leieavtaler.	I	forbindelse	med	transporten	ble	det	avtalt	en	
mindre leieprisøkning med bakgrunn i allerede utførte inves-
teringer. Det har utover dette ikke vært særskilte hendelser 
knyttet til drift og vedlikehold i perioden.

Innherredsveien 7 Trondheim

Eierandel: 100 %

type	eiendom: Kontor

Bebygget areal m2: 18.533

Antall leietakere 18

Årsleie pr. 30.06.2012 (MNOK) 20,5

Verdi pr. 30.06.2012 (MNOK) 273,0

Yield pr. 30.06.2012 7,25 %

VEK pr. 30.06.2012 (MNOK) 89,9

Det er pr. oktober 1098 m2 ledig utleibart areal i eiendommen, 
som gir en utleiegrad på 94 %. Det er inngått leieavtale med 
firma Misa på 323 m2 til markedsmessige betingelser på en  
5 års avtale fra februar 2013. Dette bringer utleiegrad opp i  
96 %. Lokalet må oppgraderes for ca MNOK 1 i denne forbin-
delse.Det arbeides kontinuerlig medutleie av ledige arealer og 
med oppjustering av leienivå. Nytt inngangsparti mot Kirkega-
ten ble ferdigstilt i juli og bidrar til å gi et løft for brukervennlig-
heten for blant annet Aleris, samt gir et generelt løft for eien-
dommens fremtoning. Det har utover dette ikke vært særskilte 
hendelser knyttet til drift og vedlikehold i perioden.

 

Trollåsveien 34-36 Oppegård

Eierandel: 100 %

type	eiendom: Kontor/lager

Bebygget areal m2: 10.253

Antall leietakere 23

Årsleie pr. 30.06.2012 (MNOK) 8,7

Verdi pr. 30.06.2012 (MNOK) 87,0

Yield pr. 30.06.2012 9,0 %

VEK pr. 30.06.2012 (MNOK) 27,8

Det er per oktober 1365 m2 ledig utleibart areal i eiendommen, 
som gir en utleiegrad på 87 %. Ledigheten har med dette 
økt relativt mye den siste perioden grunnet sammenfallende 
ordinært utløp av leieavtale samt at et leieforhold ble avviklet 
grunnet	manglende	leiebetaling.	I	denne	forbindelse	setter	vi	
økt ressurser på utleie. 

Begge eiendommens ventilasjonsaggregater er nå skiftet ut. 
dette	gir	bedre	inneklima	og	driftsøkonomi.	Investeringen	ble	i	
størrelsesorden MNOK 1,1 som er noe lavere enn tidligere an-
gitt. Leietakerne har i perioder vært uten ventilasjon eller hatt 
redusert ventilasjon i denne perioden. Det har utover dette 
ikke vært særskilte hendelser knyttet til drift og vedlikehold i 
perioden.

Sømmegården Sandnes

Eierandel: 40,63 %

type	eiendom: Kontor/undervisn.

Bebygget areal m2: 11.600

Antall leietakere 15

Årsleie pr. 30.06.2012 (MNOK) 12,1

Verdi pr. 30.06.2012 (MNOK) 143,0

Yield pr. 30.06.2012 7,75 %

VEK* pr. 30.06.2012 (MNOK) 18,9

Det er pr. oktober 800 m2 ledig utleibart areal i eiendommen, 
som gir en utleiegrad på 93 %.

Det arbeides med utleie av ledig areal i 1. etasje egnet for 
publikumsrettet virksomhet og hvor selskapet nå har kommet 
langt i dialog med en interessent. Det arbeides også med 
utleie av et mindre kontorareal i 3. etasje. 

Det er for øvrig ingen vesentlige hendelser å rapportere om 
knyttet til eiendommen i perioden.

Ole Bullsgt. Sandnes

Eierandel: 100 %

type	eiendom: Kontor/handel

Bebygget areal m2: 5.523

Antall leietakere 12

Årsleie pr. 30.06.2012 (MNOK) 2,9

Verdi pr. 30.06.2012 (MNOK) 47,2

Yield pr. 30.06.2012 8,50 %

VEK pr. 30.06.2012 (MNOK) 6,1

Eiendommen forvaltes slik at den på relativt kort tid kan fristilles 
for utvikling av et nytt bygg i tråd med gjeldende regulerings-
plan. Dette gir relativt lave leienivåer og høy ledighetsgrad. 
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Bildet viser Sømmegården, Sandnes. 

Sandnes kommune har i en årrekke hatt behov og ønske om 
et	bedre	egnet	administrasjonsbygg	og	rådhus.	I	flere	omgan-
ger har dette vært til vurdering og Sandnes Sentrumsutvikling, 
som eier Ole Bullsgt, har deltatt i en slik dialog som en mulig 
tilbyder. Rådmannen har nylig tatt initiativ til en ny slik prosess 
der Sandnes kommune har forespurt fem eiendomsbesittere 
om å gi tilbud på egnede tomtearealer. Sandnes Sentrumsut-
vikling AS har meddelt at selskapet er positive til å tilby kom-
munen å delta i utviklingen av eiendommen på en måte som 
muliggjør at de får eie eget administrasjonsbygg via en større 
seksjon i et mulig nybygg. 

Det er for øvrig ingen vesentlige hendelser å rapportere om 
knyttet til eiendommen i perioden.

Mejselgatan Vellinge, Sverige

Eierandel: 100 %

type	eiendom: Lager/kontor

Bebygget areal m2: 4.110

Antall leietakere 1

Årsleie pr. 30.06.2012 (MNOK) 2,9

Verdi pr. 30.06.2012 (MNOK) 35,6

Yield pr. 30.06.2012 7,50 %

VEK pr. 30.06.2012 (MNOK) 15,5

Eiendommen er solgt og overtatt av ny eier 01.10.2012. Eien-
domsverdi i transaksjonen var MSEK 40,7. Verdsettelse ved 
siste verdivurdering den 30.06.2012 var MSEK 42,5. 

Avtjerna Sollihøda, Bærum

Eierandel: 100 %

type	eiendom: Utvikl. tomt bolig

tomt	m2: 480.000

Antall leietakere  -

Årsleie pr. 30.06.2012 (MNOK)  -   

Verdi pr. 30.06.2012 (MNOK) 128,0

Yield pr. 30.06.2012 n/a

VEK pr. 30.06.2012 (MNOK) 86,5

På overordnet nivå har Statens vegvesen startet forprosjekt 
til reguleringsplan på E16 Bjørum- Skaret, hvorpå veikrysset 
på Avtjerna omtales som det viktigste krysset på strekningen. 
I	forslag	til	nasjonal	transportplan	2014-2023	foreslåes	det	i	
siste seksårsperiode statlige midler til utbygging av streknin-
gen, samt at det prioriteres statlige midler både til å starte 
utbyggingen av E16 Sandvika-Wøyen og videre utredning og 
planlegging av Ringeriksbanen.

Eiendommen eies av NBNP 2 AS etter fisjonen 20.09.2012. 

Det er for øvrig ingen vesentlige hendelser å rapportere om 
knyttet til eiendommen i perioden.
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REgNSKap	1.	halVåR	2012	
Vedlagt følger et urevidert halvårsregnskap pr. 30.06.2012 for 
NBNp	konsern,	satt	opp	etter	normen	for	forenklet	IFRS.	tall	
for 1. halvår 2011 og tall fra årsregnskapet for 2011 er vist for 
sammenligning.  Det er ikke utarbeidet noter. 

Samlede inntekter for 1. halvår 2012 viser en svak positiv utvik-
ling og utgjorde MNOK 42,2 mot MNOK 41,1 i 1. halvår 2011. 
Konsernets samlede driftskostnader i 1. halvår 2012 utgjorde 
MNOK 15,1 sammenlignet med MNOK 18,0 i tilsvarende peri-
ode i fjor. Netto reduksjonen skyldes lavere driftskostnader for 
Innherredsveien,	trollåsveien,	Klostergata	og	lund	Business	
Park, som delvis motsvares av økte kostnader i NBNP som 
følge av pågående prosesser knyttet til restrukturering og salg. 
Samlede driftskostnader inkluderer løpende driftskostnader på 
alle investeringseiendommer og honorar til Manager.

Konsernets driftsresultat før verdiendringer på investeringsei-
endommer og andel resultat tilknyttet selskap utgjorde MNOK 
27,1 for 1. halvår 2012, mot MNOK 23,2 i tilsvarende periode 
i fjor.

Posten «Andel av resultat inkludert verdiendring tilknyttet 
selskap» på MNOK -4,0 viser andel av resultat for selskapets 
eierandel i Sømmegården (40,6 %), inklusive verdiendringer 
på eiendommen og rentebytteavtaler i 1. halvår 2012. Reduk-
sjon i resultat i forhold til 1. halvår 2011 skyldes i hovedsak 
andel verdireduksjon på eiendommen.

Konsernets investeringseiendommer har i 1. halvår 2012 hatt 
en	netto	verdireduksjon	på	MNOK	9,8.	Innherredsveien	og	
Klostergata har hatt en positiv verdiendring 1. halvår, mens 
de øvrige eiendommene har hatt en negativ utvikling, hvorav 
Avtjerna utgjør MNOK – 12,7.
 
Markedsverdien på selskapets finansielle instrumenter har 
hatt	en	svak	negativ	utvikling.	I	1.	halvår	2012	har	dette	gitt	en	
resultateffekt på MNOK -0,5. 

Konsernets resultat før skattekostnad i 1. halvår 2012 beløp 
seg til MNOK -2,5 mot MNOK 8,6 i samme periode i 2011, 

og resultat etter skatt til MNOK -4,0 mot MNOK 8,2 i 1. halvår 
2011. Den negative utviklingen i resultatet relaterer seg i 
hovedsak til netto negativ verdiutvikling på eiendommene, 
herunder verdiendring i tilknyttet selskap.  Avsatt skatt pr. 
30.06.2012 er i hovedsak en beregnet skatt som følge av 
verdiendring på rentebytteavtaler.

Konsernets samlede eiendeler ved utgangen av 1. halvår 
2012 utgjorde MNOK 1 241,2 mot MNOK 1 254,2 pr. 1. halvår 
2011. Av dette utgjør investeringseiendommer MNOK 828,7 
og investeringseiendommer holdt for salg (Klostergata og 
Mejselgatan)	MNOK	307,5.	til	sammenligning	var	total	balan-
seført verdi av investeringseiendommer pr. 30.06.2011 MNOK 
1 130,3.

Selskapet hadde pr. 30.06.2012 en likviditetsbeholdning (kon-
tanter og øvrige plasseringer) på MNOK 48,1, mot 80,1 pr. 
30.06.2011.  Utviklingen i likviditetsbeholdningen relaterer seg 
i hovedtrekk til tilbakebetaling til aksjonærene i 2. halvår 2011, 
opplåning	i	Innherredsveien	2.	halvår	2011,	reklassifisering	
til eiendeler holdt for salg, samt innløsning av opsjon reste-
rende andel av tomt på Avtjerna i 1. halvår 2012.  Konsernets 
rentebærende nominelle gjeld var pr. 30.06.2012 MNOK 636,8 
mot MNOK 575,6 pr. 30.6.2011. Økningen i langsiktig gjeld 
skyldes primært opplåning for å tilpasse finansieringsstruktu-
ren	i	Innherredsveien.	Forpliktelser,	herunder	langsiktig	gjeld,	
knyttet til eiendeler holdt for salg er klassifisert på egen linje i 
balanseoppstillingen.

Konsernets rentebytteavtaler hadde pr. 30.06.2012 en negativ 
verdi på MNOK 21,0 (inkl. forpliktelser på eiendeler holdt for 
salg) mot MNOK 12,9 året før. Negativ verdiendring skyldes 
reduksjon i markedsrentene.

Konsernets egenkapital pr. 30.06.2012 utgjorde MNOK 546,0 
mot MNOK 628,4 pr. 30.06.2011, som tilsvarer en egenka-
pitalandel på henholdsvis 44,0 % mot 50,1 %. Endringen i 
egenkapitalen relaterer seg primært til tilbakebetaling til aksjo-
nærene og resultat i perioden.
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North Bridge Nordic Property AS Konsern

tall	i	tusen	NOK 1. halvår 2012 1. halvår 2011 Helår 2011

Driftsinntekter

Leieinntekter 42 024 41 110 82 423

Annen driftsinntekt 166 83 2 330

Sum driftsinntekter 42 190 41 193 84 753

Driftskostnader

Annen driftskostnad 15 074 18 014 37 276

Sum driftskostnader 15 074 18 014 37 276

Driftsresultat før verdiendring og resultatandel TS 27 116 23 180 47 477

Verdiendring investeringseiendommer -9 815 -7 156 -2 885

Andel resultat, inkl verdiendring, tilknyttet selskap -4 006 3 241 1 719

Driftsresultat etter verdiendring og resultatandel TS 13 295 19 265 46 311

Finansinntekter og finanskostnader

Verdiendring investering i datterselskap               -               -

Finansinntekt 804 2 990 2 401

Finanskostnad 16 609 13 700 38 188

Resultat av finansposter -15 805 -10 710 -35 787

Resultat før skatt -2 510 8 555 10 524

Skattekostnad -1 504 398 -1 381

Periode-resultat -4 014 8 157 9 143

TS=Tilknyttet selskap

RESultatREgNSKap
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BALANSE

North Bridge Nordic Property AS Konsern

tall	i	tusen	NOK 30.06.2012 30.06.2011 31.12.2011

EIENDELER

Anleggsmidler

Varige driftsmidler

Investeringseiendommer 828 674 1 130 299 838 145

Sum varige driftsmidler 828 674 1 130 299 838 145

Finansielle driftsmidler

Langsiktige fordringer 0 8 091 0

Aksjer i andre selskaper 0 465 0

Aksjer i tilknyttede selskaper 21 013 27 964 25 020

Sum finansielle driftsmidler 21 013 36 520 25 020

Sum anleggsmidler 849 687 1 166 820 863 164

Omløpsmidler

Fordringer

Kundefordringer 1 207 1 533 2 701

Andre fordringer 24 958 5 697 12 095

Fordringer	konsernselskaper

Sum fordringer 26 165 7 230 14 796

Bankinnskudd og kontanter 48 096 80 106 63 795

Sum omløpsmidler 74 262 87 336 78 591

Eiendeler holdt for salg 317 272 0 313 063

Sum eiendeler 1 241 221 1 254 155 1 254 819
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BALANSE

North Bridge Nordic Property AS Konsern

tall	i	tusen	NOK 30.06.2012 30.06.2011 31.12.2011

EgENKAPITAL Og gjELD

Egenkapital

Aksjekapital 163 571 163 975 163 571

Overkursfond 30 029 30 029 30 029

Annen innskutt egenkapital 118 256 196 770 118 256

Sum innskutt egenkapital 311 856 390 774 311 856

Opptjent egenkapital

Fond - - -

Udekket tap - - -

Annen egenkapital 208 131 205 008 216 712

Ikke	kontrollerende	eierinteresser 26 055 32 655 24 924

Resultat i perioden - - -

Sum opptjent egenkapital 234 186 237 663 241 636

Sum egenkapital 546 042 628 437 553 492

gjeld

Utsatt skatt 17 193 17 315 16 701

Langsiktig gjeld

gjeld	til	kredittinstitusjoner 424 033 568 169 432 721

Annen langsiktig gjeld 0 0 0

Finansielle	kontrakter 9 799 12 857 10 112

Langsiktig gjeld konsernselskaper

Sum langsiktig gjeld 433 832 581 026 442 833

Kortsiktig gjeld

gjeld	til	kredittinstitusjoner 14 972 7 416 15 071

Leverandørgjeld 6 791 11 637 6 113

Betalbar skatt 1 068 -28 378

Skyldig offentlige avgifter 2 816 1 959 3 075

Annen kortsiktig gjeld 6 921 6 393 5 632

Sum kortsiktig gjeld 32 568 27 377 30 270

Forpliktelse	knyttet	til	eiendeler	holdt	for	salg 211 586 0 211 524

Sum gjeld 695 179 625 719 701 328

Sum egenkapital og gjeld 1 241 221 1 254 156 1 254 819
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MaRKEdSFORhOld
 
generelt
De nordiske økonomiene har vist en sterk utvikling de siste 
årene, og regionen skiller seg ut fra resten av industrilandene 
med sterk vekst og stabile underliggende makroøkonomiske 
faktorer.	I	tillegg	skaper	lav	utenlandsgjeld,	transparente	
økonomier, et sunt banksystem (med unntak av Danmark), og 
forbrukere med sunn privatøkonomi en sjelden kombinasjon 
av stabilitet og vekstmuligheter.  

Innenlandsk	forbruk	og	offentlige	investeringer	vil	være	de	vik-
tigste drivkreftene for vekst i Norden i 2013-2014, og økonomi-
ene vil fortsette å vokse til tross for svak verdensøkonomi.

Prime eiendommer (eiendommer med best beliggenhet og 
kvalitet) har opplevd større etterspørsel enn eiendom med 
sekundær beliggenhet og/eller kvalitet siden finanskrisen brøt 
ut i 2008, en trend som forventes å fortsette de neste årene. 
Så lenge de usikre makroøkonomiske utsiktene vedvarer, vil 
investorenes etterspørsel etter sikre kontantstrømmer opprett-
holdes.

Den positive utviklingen i totalavkastningen på prime eiendom 
i Norden forventes å avta i 2013-2014 fordi leienivåøkningene 
ventes	å	avta,	i	kombinasjon	med	yieldkompresjon.	til	tross	
for dette, bidrar lav volatilitet til at risikojustert avkastning 
fortsatt er svært konkurransedyktige i forhold til andre aktiva-
klasser.

Figuren over viser historisk yield-utvikling for prime kontoreiendommer i 
CBD i seks nordiske byer, samt forventet utvikling i 2013 og 2014. Kilde: 
Newsec.

Newsec forventer lav inflasjon og at korte renter forblir lave i 
noen år fremover, samt at det nordiske eiendomsmarkedet vil 
oppleve fortsatt begrenset kredittilgang, selektive banker, og 
økte rentemarginer gjennom 2013.

Leiemarkedet
Stockholm
Sterk svensk sysselsettingsvekst har ført til etterspørselsøk-
ning etter kontorarealer av høy kvalitet i Stockholm. Dette 
har brakt ledigheten til under 2008-nivå. Dette har resultert i 
selgers	marked	i	Stockholm	CBd	(CBd	-	Central	Business	
District er kjent som den geografiske indrefileten i en bys 
marked for kontor og forretningslokaler; et attraktivt, eksklusivt 
og avgrenset område av bykjernen).

 
Leienivået for prime eiendommer steg med over 15 % totalt i 
2010-2011 og forventes å fortsette å stige i 2012-2014, riktig-
nok i et lavere tempo.

Figuren over viser historisk utvikling, samt forventet fremtidig utvikling i 
leiepriser for prime kontorarealer i Norden. Kilde: Newsec.

Oslo
Oslo	CBd	er	et	mer	volatilt	leiemarked,	med	total	økning	i	
leienivå i 2010-2011 på 10 %. Den norske økonomien er god, 
og leienivåene forventes å øke med 10 % i 2012, etterfulgt av 
et fall i 2013 som følge av nybygging. 

Transaksjonsmarkedet
transaksjonsvolumet	i	Sverige	ble	opprettholdt	i	2.	kvartal	
2012 i forhold til tilsvarende periode året før. Det norske 
transaksjonsmarkedet stagnerte i 2. kvartal 2012 grunnet tøf-
fere	finansieringsvilkår	fra	bankene.	Institusjonelle	investorer	
og pensjonsfond sto for en stor del av transaksjonsvolumet i 
Sverige i 2011, en trend som også fortsetter i første halvdel av 
2012. 

Figuren over viser transaksjonsvolumer i milliarder Euro de siste ti år. 
Kilde: Newsec.

transaksjonsvolumene	ventes	å	være	ganske	stabile	i	andre	
halvår av 2012, noe som vil medføre ganske god likviditet i 
markedet, spesielt for prime eiendommer.

Leietakere etterspør i stadig større grad arealeffektivitet, og 
retter fokuset på leiekostnad per ansatt fremfor per m2. Dette 
medfører at eiendomsbesittere kan oppnå høyere leiepriser 
per m2 for arealeffektive eiendommer enn for mindre arealef-
fektive eiendommer.

Newsec er kilde til hele markedskapittelet.
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Verdier
Verdier på prime eiendommer i Norden forventes å fortsatt 
øke i 2012 og 2013 grunnet en kombinasjon av leieprisøknin-
ger og at yielden1) presses nedover.

1) Yield er et nøkkeltall som beskriver direkteavkastningen på en eiendom. Yield for 
en eiendom beregnes som leieinntekter fratrukket kostnader dividert med eien-
dommens markedsverdi. En leieinntekt fratrukket eierkostnader, på eksempelvis 
NOK 6 millioner og en markedsverdi av eiendommen på NOK 100 millioner gir en 
yield på 6,0 prosent (6 mill/100 mill).

Bildet viser Innherredsveien 7, Trondheim.
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SElSKapSINFORMaSjON
Fisjon
Det ble den 20.09.2012 gjennomført en fisjon i North Bridge 
Nordic Property AS, som innebærer at de som var aksjonærer 
på fisjonstidspunktet nå også eier et tilsvarende antall aksjer i 
det nyetablerte NBNP 2 AS. North Bridge Nordic Property AS 
eier	pr.	30.09.2012	eiendommene	Innherredsveien,		trollåsvei-
en, Ole Bullsgate, Sømmegården (40,63 %) og Lund Business 
Park. NBNP 2 AS eier pr. 30.09.2012 eiendommen Avtjerna, 
etter at eiendommene Klostergata og Mejselgatan er solgt.

Aksjonærforhold
Styret fikk på ordinær generalforsamling fornyet fullmakt til å 
erverve	inntil	10	%	av	samlet	antall	aksjer	i	Selskapet.	Fullmak-
ten gjelder til 31.12.2012. North Bridge Nordic Property AS har 
ikke ervervet egne aksjer hittil i 2012.

Tilbakebetaling av kapital
Det ble i ekstraordinær generalforsamling i NBNP 2 AS den 
02.10.2012 besluttet å gjennomføre en kapitalnedsettelse, 
samt å tilbakebetale NOK 18,- pr. aksje til aksjonærene i 
NBNP 2 AS, tilsvarende MNOK 58,1 totalt. De som var aksjo-
nærer 02.10.2012 er berettiget til å motta utbetalingen, som 
planlegges foretatt medio desember, etter at to måneders 
kreditorfrist har utløpt.  

Med vennlig hilsen

North Bridge Nordic Property AS/
North Bridge Management AS

(Sign.)
jørn	h.	hynne
Adm. dir.
Oslo, 18. oktober 2012



North Bridge Nordic Property AS
Karenslyst allé 4
p.O.	Box	211	Skøyen
0213 Oslo - Norge

Kontakt
t: +47 22 54 03 80
f: +47 22 54 03 81
www.northbridge.no
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