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sammendrag
det minnes om at det ble gjennomført en fisjon av north 
Bridge nordic Property as (selskapet/nBnP) den 20.09.2012 
og at det således utarbeides egen rapport som omhandler 
det utfisjonerte selskapet, nBnP 2 as, hvis største aktivum er 
tomt beliggende ved sollihøgda i Bærum. Vi nevner likevel at 
nBnP 2 as utbetalte nOK 18 per aksje den 20.12.2012 til sine 
aksjonærer.

I generalforsamling den 17.12.2012 ble det valgt et 
avviklingsstyre for nBnP og fokus for styret og manager 
er å realisere verdiene i selskapet på en best mulig måte. I 
den forbindelse deltok selskapet i en anbudskonkurranse 
for salg av tomt eller prosjekt til sandnes kommune for 
etablering av nytt rådhus i kommunen. nBnPs eiendom, 
«elvegata», kom til finalen i konkurransen, men kommunen 
valgte en annen tomt. Videre er det inngått avtale om salg av 
Innherredsveien 7, Trollåsveien 34-36 og selskapets andel 
i sømmegården. Overtakelse forventes å finne sted i april/
mai. dette vil gi grunnlag for utdeling til aksjonærene som vil 
kunne gjennomføres i etterkant av at årsregnskapet for 2012 
er vedtatt. det forventes at den planlagte utdelingen vil utgjøre 
minimum nOK 15 per aksje og at den vil bli gjennomført i 
månedsskiftet mai/ juni. 

det er inngått avtale med Catella i malmø om megling av 
salg av Lund Business Park. Catella er et av de ledende 
eiendomsmeglerselskap i sverige. Catella vil i den kommende 
perioden presentere eiendommen for mulige kjøpere. styret 

har foreløpig valgt å holde en vesentlig del av utviklingsarealet 
utenfor salgsobjektet da vurderingen er at kjøpernes 
betalingsvillighet for dette potensialet er begrenset.

Overordnet anses utleiemarkedet som relativt stabilt i de 
fleste markeder. Transaksjonsmarkedet fremstår fortsatt 
svært todelt hvor de beste eiendommene oppnår stor 
interesse og gode priser og hvor interessen for eiendom 
med sekundær beliggenhet og/eller kvalitet er betydelig 
lavere og risikopremien tilsvarende høyere. dette store 
skillet skyldes i stor grad at bankene generelt ønsker å 
redusere sin eksponering mot næringseiendom og at denne 
innstrammingen primært rammer eiendom med sekundær 
beliggenhet og/eller kvalitet. 2012 var preget av noen få store 
enkelttransaksjoner som medførte at det totale salgsvolumet 
var på et normalnivå.

Foreløpig beregnet verdijustert egenkapital (VeK) viser 
en negativ utvikling i 2. halvår 2012. det er benyttet 
eiendomsverdier fra bud/aksept for de tre eiendommene 
som nå selges mot normalt eiendomsverdiene fra 
verdivurderingene. rapporter fra analyseselskapene 
msCI og IPd indikerer at eiendomsverdier i faktiske 
transaksjoner ligger noe under de eiendomsverdier som 
verdivurderingsselskapene fastsetter. dette er også erfaringer 
som manager har og indikerer at aksjonærene må forvente at 
faktisk realisert egenkapital vil være noe lavere enn rapportert 
VeK. 

FOreLøPIg VeK-BeregnIng Pr. 31.12.2012

Tidspunkt 
VEK/aksje 

(NOK)1)

Endring VEK/
aksje siste 

 periode2)

Endring VEK/
aksje siden 

 oppstart2)

01.08.2006 106,9  n.a.  n.a.

31.12.2006 126,7  18,5 %  18,5 %

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

31.12.20123) 86.3 -6.3 % 62.5 %

1. VEK pr. aksje justert for splitt 1:10 (gjennomført i september 2011) og 
utdeling på NOK 24,00 til aksjonærene i desember 2011 og fisjon 
gjennomført i september 2012. Bytteforholdet i emisjonen var 60,92 % 
NBNP / 39,08 % NBNP 2 AS.

2. Justert for fisjon (gjennomført 20.09.2012) og utdeling på NOK 24,00 
i 2011.

3. Foreløpig VEK.

Verdijustert egenkapital (VeK) pr. aksje i north Bridge nordic 
Property as er beregnet til nOK 86,28 pr. 31. desember 2012. 
deler av virksomheten ble fisjonert ut i eget selskap nBnP 2 
as pr. 20. september 2012. VeK pr. aksje justert for utfisjonert 
virksomhet var pr. 30.06.2012 nOK 92,07. Hensyntatt 
utfisjonert virksomhet er VeK pr. aksje redusert med 6,3% i 
2. halvår 2012. samlet VeK pr. 31.12.2012 (etter fisjon) utgjør 
mnOK 282,3. Tilsvarende beløp pr. 30.06.2012 var mnOK 
301,2.

siden selskapets oppstart i juni 2006 har VeK pr. aksje økt 
med 62,5%  inkludert  tilbakebetaling av kapital på nOK 24 pr. 
aksje i 2011 og fisjon pr. 20. september 2012. 

reduksjonen i VeK i 2. halvår 2012 refererer seg i hovedsak 
til;

•	 Netto	reduksjon	i	eiendomsverdier	på	totalt	MNOK	41,5,	
hvorav Innherredsveien (mnOK - 21,3), sømmegården 
(mnOK -5,9), Trollåsveien (mnOK -9,6), Lund Business 
Park (mnOK -5,7), mens sandnes sentrumsutvikling har en 
positiv verdiutvikling på mnOK 1. 

•	 Netto	reduksjon	i	langsiktig	gjeld	utgjør	MNOK	10,4.
•	 Netto	reduksjon	i	arbeidskapital	på	MNOK	6,	hvorav	

investeringer utgjør mnOK 5,5. Investeringer relaterer seg 
primært til Innherredsveien og Trollåsveien. 
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•	 Netto	reduksjon	i	latent	skatt	på	MNOK	4,1.
•	 MNOK	1,9	negativ	verdiendring	på	finansielle	instrumenter
•	 I	tillegg	har	reduksjon	i	verdi	av	svenske	kroner	gitt	en	

reduksjon i VeK på mnOK 0,7.

som grunnlag for beregningen av VeK pr. 31.12.2012 er det 
foretatt eksterne verdivurderinger av selskapets eiendommer 
i norge og sverige, utført av av newsec. For eiendommer 
hvor det foreligger bud fra kjøper er foreløpig transaksjonspris 
benyttet.

VeK beregnes ved at det fra summen av eiendomsverdiene, 
basert på verdivurderingene/transaksjonspris, 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.

Vi gjør oppmerksom på at ikke alle årsregnskapene i 
konsernet er endelig avsluttet, og at den foreløpige VeK er 
beregnet basert på foreløpige årsregnskaper og estimater. 
VeK-beregningen er ikke styrebehandlet.

eIendOmsOPPdaTerIng

Lund Business Park Lund, Sverige

eierandel: 100 %

Type eiendom: Industri/kontor/lager

Bebygget areal m2: 75.702

antall leietakere 11

Årsleie pr. 31.12.2012 (mnOK) 34,2

Verdi pr. 31.12.2012 (mnOK) 320,6

Yield pr. 31.12.2012 8,2 %

VeK pr. 31.12.2012 (mnOK) 151,1

Ved utgangen av 2012 var det 6 839 m2 ledig utleibart areal 
i eiendommen, som gir en utleiegrad på 91 %. det arbeides 
med interessenter til deler av de ledige arealene. Videre er 
det utført et arbeid av arkitektselskapet Fojab sammen med 
manager for å forberede en ny reguleringsplan for eiendom-
men/området med en høyere og mer attraktiv utnyttelse enn 
per i dag. Flere sammenfallende hendelser indikerer at det 
er et interessant vindu for en slik prosess nå; herunder at det 
nå foreligger muligheter for at det gjenåpnes en togstasjon i 
umiddelbar nærhet til eiendommen. 

Trollåsveien 34-36 Oppegård

eierandel: 100 %

Type eiendom: Kontor/lager

Bebygget areal m2: 10.253

antall leietakere 25

Årsleie pr. 31.12.2012 (mnOK) 8,2

Verdi / budaksept (mnOK) 78,0

Ved utgangen av 2012 var det 2 043 m2 ledig utleibart areal i 
eiendommen, som gir en utleiegrad på 80 %. 

en middels stor leietaker (ca. 700 m2) har i 4. kvartal 2012  
flyttet ut, grunnet utløp av leieavtale. det er fokus på utleiear-
beid. 

I tillegg til normalt og planlagt vedlikeholdsprogram er det 
avdekket at kjøleanlegg må skiftes ut relativt snarlig grunnet 
at det inneholder et kjølemedium som av miljøhensyn ikke 
tillates. restriksjonene innføres fra 2015.

det er oppnådd enighet med kjøper om salg av eiendommen 
basert på en eiendomsverdi på ca mnOK 78. det vil være en 

mindre justering av eiendomsverdi som følge av funn i due 
diligence. Kjøpekontrakt er per i dag under sluttforhandling og 
overtakelse forventes gjennomført i månedsskiftet april / mai.

Sømmegården Sandnes

eierandel: 40,63 %

Type eiendom: Kontor/undervisn.

Bebygget areal m2: 11.600

antall leietakere 15

Årsleie pr. 31.12.2012 (mnOK) 12

Verdi / budaksept (mnOK) 128,5

Ved utgangen av 2012 var det 800 m2 ledig utleibart areal i 
eiendommen, som gir en utleiegrad på 93 %. I mars i år ble 
det leid ut ytterligere 170 m2 lagerareal til en eksisterende 
leietaker.

det arbeides også med utleie av et publikumsrettet areal som 
nå er ledig og hvor vi forventer snarlig avklaring.  

I tillegg til normalt og planlagt vedlikeholdsprogram er det 
avdekket at kjøleanlegg må skiftes ut relativt snarlig grunnet 
at det inneholder et kjølemedium som av miljøhensyn ikke 
tillates. restriksjonene innføres fra 2015.

det er oppnådd enighet med kjøper om salg av eiendommen 
basert på en eiendomsverdi på mnOK 128,5. det vil være en 
mindre justering av eiendomsverdi som følge av funn i due 
diligence. Kjøpekontrakt er per i dag under sluttforhandling og 
overtakelse forventes gjennomført i månedsskiftet april / mai.

Elvegata Atrium Sandnes

eierandel: 100%

Type eiendom: Kontor/handel

Bebygget areal m2: 5.523

antall leietakere 12

Årsleie pr. 31.12.2012 (mnOK) 2,9

Verdi pr. 31.12.2012 (mnOK) 53,0

Yield pr. 31.12.2012 n/a

VeK pr. 31.12.2012 (mnOK) 8,7

elvegata atrium ble tilbudt som alternativ i konkurransen om 
tomt for etablering av nytt rådhus i sandnes, men stod ikke 
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igjen som det foretrukne alternativet. anbudskonkurransen ble 
avgjort ultimo desember 2012.

det jobbes med forberedelse til omregulering av eiendommen 
og hvor det søkes å oppnå en vesentlig andel boligareal. det 
er stor innflytting til sandnes og sterkt press i boligmarkedet. 
det er også politisk vilje til å bidra til økt boligbygging sentralt 
i sandnes. Verdien av eiendommen vil være vesentlig høy-
ere med en boligregulering enn med dagens regulering som 
omfatter forskjellige næringsformål. 

det er setningsskader i bygningsmassen som følge av gra-
ving/utbygging på tilliggende eiendom. Utviklingen i skade-
omfanget følges nøye. skadene forventes å bli dekket fullt ut 
av byggherren for den tilliggende eiendom gjennom deres 
forsikringsselskap. de endelige krav i denne forbindelse vil ut-
arbeides og fremsettes etter at grunnforholdene har stabilisert 
seg.

Innherredsveien 7 Trondheim

eierandel: 100 %

Type eiendom: Kontor

Bebygget areal m2: 18.533

antall leietakere 18

Årsleie pr. 31.12.2012 (mnOK) 20,8

Verdi pr. 31.12.2012 (mnOK) 255,5

Yield pr. 31.12.2012 7,25 %

VeK pr. 31.12.2012 (mnOK) 73,9

det har vært enkelte artikler i den lokale pressen som viser 
alternativer for utvikling av Innherredsveien (gaten) i forbin-
delse med at gjennomgangstrafikken vil bli lagt om i løpet av 
2013. det er skissert flere alternativer i retning av en miljøgate 
og hvor det legges til rette for handel i de tilliggende eien-
dommene. den endelige utformingen er ikke besluttet, men 
endringen forventes uansett å være positiv for eiendommen.

Ved utgangen av 2012 var det 1 126 m2 ledig utleibart areal i 
eiendommen, som gir en utleiegrad på 93 %. Per mars flyttet 
det inn en ny leietaker i eiendommen som absorberer 326 m2 
og ledig areal er således noe redusert fra årsskiftet.

det er oppnådd enighet med kjøper om salg av eiendommen 
basert på en eiendomsverdi på mnOK 255,5. det vil være en 
mindre justering av eiendomsverdi som følge av funn i due 
diligence. Kjøpekontrakt er per i dag under sluttforhandling og 
overtakelse forventes gjennomført ultimo april.

Tema-arTIKKeL LUnd BUsIness ParK

eiendommen ble kjøpt i 2006 som en industri- og lagereien-
dom. Tomten har et totalareal på 237 000 m², hvorav ca 120 
000 m² er ubebygget. Bygningsmasse utgjør ca 75 700 m² 
kontor- og industriareal. eiendommen ligger kun 1,6 km fra 
sentralstasjonen i Lund. managers motivasjon for å kjøpe 
eiendommen var potensiale for å utvikle eksisterende byg-
ningsmasse, som ble ansett å ha relativt lave leienivåer, og at 
det ville være attraktivt å besitte store ubebygde arealer nær 
sentrum i en dynamisk by som Lund.

Lund har ca 112 000 innbyggere og tilhører skåne-regionen. 
Kommunen hadde en netto befolkningstilvekst på 1 284 per-
soner 2012, tilsvarende ca 1,1 %. Byen kjennetegnes ved et 
stort universitetsmiljø, dels med relaterte kunnskapsbedrifter. 
aktiviteten og attraktiviteten forventes å øke ytterligere som 
følge av etablering av de internasjonale forskningssentrene 
max Lab IV  (partikkelakselerator) og ess (neutrondetektor), 
hvor det er påbegynt milliardinvesteringer, og som ventes å 
bli arbeidssted for 5-6 000 forskere årlig. Lund ligger rundt 
25 km fra malmø og øresundsbroen som binder malmø og 
København sammen og som utgjør vei- og togforbindelse til 
kontinentet. det tar ca 35 minutter med tog fra Lund til Køben-
havn lufthavn, Kastrup.

I løpet av nBnPs eiertid har det lyktes å videreutvikle dagens 
eiendomsmasse på flere områder. deler av kontoreiendoms-
massen er oppgradert og leid ut til attraktive leietakere. Lei-
eavtalene for de store produksjonsarealene er reforhandlet og 
løper nå med relativt langsiktige avtaler og med økende leieni-

vå. nBnP har lyktes med dette fordi det er gjort et betydelig 
arbeid med å heve den generelle kvaliteten på eiendommen, 
og fordi det er holdt en aktiv og god dialog med leietakerne. 
det har vært en felles målsetning for utleier og leietakerne å 
utvikle eiendommen fra å være en industrieiendom til å bli 
”Lund Business Park”. det er gjort forprosjekt med arkitekt 
for å endre kantinefasiliteten, og etablere i et treningssenter 
for ansatte på eiendommen, noe som oppfattes naturlig som 
videreutvikling av eiendommen. Faktisk leienivå og markeds-
leie har økt betydelig i eierperioden hvilket har gitt nBnP en 
god avkastning basert på dagens verdsettelse. det er god 
kontantstrøm på og i utgangspunktet utbytteevne i selskapet.

det er fortsatt potensiale for betydelig verdiskapning både på 
kort og lang horisont. I det korte bildet gjennom videreutvikling 
av dagens eiendomsmasse mot nåværende og nye leieta-
kere. det er ca 6 000 m² med ledig areal (primært lagerareal) 
som står ubenyttet, dog må lokalene utbedres før en ny leieta-
ker flytter inn. det kan også være aktuelt med mindre utbyg-
gingsprosjekter på den bebyggede delen av eiendommen. 
det arbeides kontinuerlig opp mot nye mulige leietakere.

På lengre sikt vil ambisjonen være å utvikle det ubebygde 
tomten på ca 120 mål til bolig og næring herunder potensielt 
handel. øvrige areal og eiendommer innenfor samme radius 
fra sentralbanestasjonen i Lund, dvs 1,6 km, er i all hoved-
sak bymessig utviklet, dvs. høy utnyttelsesgrad for bolig og 
kontoreiendommer.  Lund Business Park inneholder et av 
svært få ikke-utviklede områder sentralt i Lund. manager har 



4  |  www.northbridge.no www.northbridge.no  |  5

Bildet viser Lund Business Park i Lund, Sverige.

engasjert arkitektkontoret Fojab for å forberede en ny regule-
ringsplan for området. en ny reguleringsplan forventes å være 
ferdigstilt om to til fire år. Til nå har både stadsbyggnadskon-
toret (kommunens plan- og bygningskontor) og den tekniske 
forvaltningen i Lund kommune gitt positive signaler til videre 
reguleringsarbeid.  arkitektselskapet har også ført møter med 
Va syd (som har ansvaret for tilgrensede renseanlegg), staf-
fantorps stadsbyggnadskontor (nabokommune til Lund), og 
Kraftledingsgruppen i Lund kommune, vedrørende en utvikling 
av eiendommen. Trafikverket i sverige opprettet en forstu-
die på en fire spors jernbane ved eiendommen ultimo 2012.  
stadsbyggnadskontoret vil utrede en eventuell ny togsta-
sjon tilgrenset Lund Business Park, for innspill til Trafikverket. 
signaler mottatt er at stadsbyggnadskontoret er positive til 
ny togstasjon ved Lund Business Park. Utredningen skal 
sluttføres sommeren 2013. Ved en eventuell etablering av en 
ny togstasjon vis-a-vis Lund BP, forventes eiendommen få et 
betydelig verdiløft. erfaringsmessig tillater myndigheter langt 
tettere utnyttelse i trafikknutepunkt og attraktiveten i området 
øker for mange brukergrupper. 

I Lund kommunes oversiktsplan fra 2010 finnes det tilknytning 
til vei 108 forbi eiendommen, noe som øker tilgjengeligheten 
betraktelig, da vei 108 leder direkte ut til e22 som er hovedå-
ren mellom København/malmø og stockholm. det antas at 
vei, og gang- og sykkelvei vil etableres samtidig som nye 
jernbanespor. 

det er sikkerhetsavstander for dagens benyttede rensetekno-
logi, som forbyr utbygging i en sone rundt et vannrenseanlegg 
som grenser til LBP, og som således begrenser utviklingsmu-
ligheten til LBP per i dag. Tilgrensende spillvannsrenseanlegg 
vurderes modernisert og ombygget eller flyttet. Lund kom-
mune har betydelig flere vannrenseanlegg enn for eksempel 
malmø (Lund har åtte og malmø har ett). Lund kan også 

transportere spillvannet til malmø. Va-syd har således et øn-
ske om effektivisering av rensevirksomheten i Lund kommune. 
dette forventes å redusere eller fjerne de begrensningene som 
foreligger i dag knyttet til sikkerhetsavstander.  

det går en større luftspennet kraftledning over deler av det 
ubebyggede tomteområdet som i noe grad reduserer utbyg-
gingspotensialet. Konsesjonen for denne kraftledningen gikk 
ut i 2010. Lund kommune (og andre instanser) har meddelt 
at de ikke ønsker konsesjonen forlenget, uten at det utredes 
alternativer. renseanlegget og kraftledningen er i dag ek-
sterne faktorer som begrensende (fysisk og økonomisk) på 
utviklingspotensialet. 

alt i alt mener vi at markedsforholdene og faktorene nevnt over 
legger til rette for utvikling av Lund Business Park og tomte-
området de neste årene.  

FInansIerIng

den rentebærende gjelden har blitt redusert med ca. mnOK 
ca. 146,6, justert for eierandeler, fra 30.06.2012 til 31.12.2012. 
Hovedgrunnen til dette er salg av eiendommen Klostergata i 
Trondheim og samt salg av eiendommen mejselgatan i syd-
sverige i andre halvår. I tillegg er det mindre justeringer for 
valutaendringer (agio) knyttet til svenske lån. 

Tabellen til høyre viser et sammendrag av finansieringen pr 
31.12.2012, justert for eierandel i sømmegården eiendom as.

som nevnt i forrige rapport er fortsatt finansieringsmarkedet 
krevende hvor de større bankene nå også har begynt å øke ka-
pitalkravene til boliglån. For bedriftsmarkedet er det rapportert 
tegn på bedrede vilkår for gode prosjekter, men en vedvarende 
knapphet på finansiering eiendommer i B og C-segmentet.

Bankfinansieringen på sandnes sentrumsutvikling as forfaller 
i sin helhet 30.06.2013. en videreføring av dagens belåning er 
ønskelig fra nBnP sin side. Primo april er det ikke oppnådd 
en omforent videre løsning på dette med selskapets långiver, 
nordea. sandnes sentrumsutvikling as har rentesikret mnOK 
27,5 frem til august 2017 på 5,56 % rente med tillegg av margin.

rentemarginene har fortsatt å øke i 2. halvår 2012, til tross for 
at både norske og svenske interbankrenter har sunket betyde-
lig.  Pr. 31.12.2012 hadde nBnP en gjennomsnittlig rentemar-
gin på 1,95 % mot en rentemargin pr. 30.06.2012 på 1,46 %. 
det er ikke mottatt ytterligere varsler om marginendring i 1. 
kvartal 2013.

Låneportefølje justert for eierandel 31.12.2012

Lån omregnet i nOK mnOK 474,3

Utløp 2012 omregnet i nOK mnOK 38,9

Vektet utløpstid år 8,7

andel nOK 66 %

andel seK 34 %

Rentebytteavtaler 31.12.2012

Pålydende omregnet i nOK 251,5

snitt løpetid år 3,3

andel av låneportefølje sikret 53,0 %

andel av nOK sikret 52,9 %

andel av seK lån sikret 53,3 %

gjennomsnittlig swaprente nOK (ekskl. margin) 3,78 %

gjennomsnittlig swaprente seK (ekskl. margin) 3,55 %
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marKedsKOmmenTar 
Kilde til markedskommentaren: Union gruppen.

Oppsummering
Fastlandsøkonomien steg over 3 % i fjor, oljeinvesteringene er 
rekordhøye og konsensus tilsier moderat konjunkturoppgang 
de nærmeste årene. god sysselsettingsvekst, og ikke minst 
generell optimisme i næringslivet bidro til høy arealetterspør-
sel og gjennomgående stigende tendens for leieprisene. Lave 
renter har bidratt til å holde eiendomsverdiene ved like.

På minussiden for 2012 noteres det bl.a. skuffende lav omset-
ningsvekst i kjøpesentrene, lav KPI, stigende bankmarginer 
og videreføring av usikkerhet og lavkonjunktur i europa. 

Totalt sett forventes et høyt transaksjonsvolum både i 2013 og 
for de nærmeste årene. økt innslag av obligasjonsfinansiering 
legger godt til rette for at større transaksjoner vil kunne finne 
sted og avlaster dessuten tradisjonell bankfinansiering. Videre 
har vi god grunn til å tro at flere aktører vil foreta strategiske 
omdisponeringer i porteføljene.

Transaksjonsmarkedet (fra MNOK 50)
•	 Transaksjonsmarkedet	var	i	fjor	preget	av	et	høyt	salgs-

volum innen kontor, kjøpesentre og boligrelatert eiendom, 
samt et lavt volum innen logistikk.

•	 Det	er	registrert	174	transaksjoner	for	til	sammen	NOK	56,4	
mrd. Ti ”milliard-transaksjoner” stod for snaue halvparten 
av volumet, målt i verdi.

•	 Yield-påslaget	for	ulike	typer	risiko	økte	ytterligere,	særlig	
med tanke på beliggenhet og korte kontrakter. Utviklingen 
innebærer at det har blitt noe mer krevende og få kjøpere 
og selgere til å bli enig om pris på ”ordinær” eiendom (ordi-
nære leielenger og sekundære beliggenheter). en påfal-
lende høy andel av transaksjonene er enten innen lavrisiko 
eller utvikling.

•	 Gjennomsnittstransaksjonen	(ekskl.	tomter/utvikling)	i	fjor	
hadde en nettoyield på ca. 6,85 %, om lag 100 punkter 
lavere enn ”normal-yielden”. Forutsatt 5-års swaprente 
hadde gjennomsnitt-transaksjonen i 2012 et yieldgap etter 
bankmargin på 1,88 %.

•	 Rentenedgangen	og	høy	etterspørsel	mot	kvalitetseien-
dommer har bidratt til at lavrisiko-eiendommer har holdt 
seg svært godt i pris på tross av bankenes økte utlånsmar-
giner. Transaksjonene i høst antyder et nivå for prime yield 
på 5,25 %. Vi vurderer at nivået har vært stabilt gjennom 
høsten.

•	 Bankenes	innlånskostnader	har	sunket	markert.	Bankmar-
ginene er sannsynligvis i ferd med å passere toppen og 
kan motvirke en marginal renteøkning. I så fall vil yieldene 
kunne holde seg stabile.

Makro
Norsk økonomi - utsikter for 2013 - 2015

Langvarig moderat konjunkturoppgang for Norge
•	 SSB	venter	at	den	moderate	konjunkturoppgangen	fortset-

ter i hele prognoseperioden til og med 2015. I forhold til 
ssB sine anslag er det et klart oppsidepotensial i privat 
konsum, samt i at oljeprisen ikke nødvendigvis vil synke de 
nærmeste årene slik ssB legger til grunn.

•	 Lave	renter,	privat	forbruk	og	høye	oljeinvesteringer	bidrar	
til veksten.

•	 KPI-justeringen	ble	1,1	%	per	november	i	fjor.	Statistisk	
sentralbyrå har nedjustert KPI-anslagene og venter per 6. 
desember 2012 at konsumprisindeksen stiger med kun 1,4 
% i år, 1,3 % neste år og 2,1 % i 2015.

Totalt sett gode rammevilkår for næringseiendom
Blant de negative forutsetningene finner vi stadig lav vekst i 
konsumprisindeksen og høye kredittmarginer. statistikk og 
prognoser for makroforholdene tyder likevel klart på at vi totalt 
sett vil ha gode rammevilkår for næringseiendom de nær-
meste årene. Behovet for næringseiendom er økende, den 
økonomiske evnen er sterk og optimismen er til stede blant 
det store flertallet av bedriftene. Viktige positive rammevilkår 
for næringseiendom omfatter blant annet:

•	 En	sterk	økonomi	som	bidrar	til	god	vekst	innen	befolkning,	
sysselsetting og privat konsum. sannsynliggjør også få 
konkurser og mindre risikoutsatte leieinntekter.

•	 Vekstforventninger	og	generell	optimisme	i	næringslivet

•	 Lave	renter	lenge

Renter og lånefinansieringsvilkår 
Attraktivt yield-gap etter bankmargin
samtidig som flere banker ønsket å stabilisere eller redusere 
eksponeringen mot næringseiendom har omfanget av obliga-
sjonslån utstedt av aktører innen næringseiendom økt kraftig. 
Kronevolumet passerte nOK 13 mrd. i fjor og antall utstedel-
ser økte fra 2 i 2011 til over 20 (kilde: bl.a. dnB). 

nordea sine prognoser innebærer en langsommere vekst i 
rentene enn tidligere forventet, men innebærer at 5-års swa-
prente stiger til 3,56 % de nærmeste to årene, samt at 10-års 
swaprente tilsvarende stiger til 3,92 %.

I figuren nede til høyre rentedata slått sammen med informa-
sjon fra Unions transaksjonsdatabase og bankundersøkelse 
for å fremstille yield-gapet etter bankmargin i gjennomsnitts-
transaksjonen. stolpene viser snitt-yielden i de til en hver 
tid siste 30 transaksjoner. snitt-yielden i omsetningene har 
vært synkende og er nå på 6,77 %. Utviklingen reflekterer 
ikke et yield-fall, men at det har blitt omsatt mange eiendom-
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mer med lav antatt risiko. grafene viser ulike yieldgap med 
utgangspunkt i lånefinansiering med 5-års swaprente. Hittil 
i år har 5-års renten hatt et snitt på 2,64 %. Tyngden av nye 
lån får nå en bank-margin på 2,47 %, noe som utgjør nesten 
halvparten av finansieringsrenten på ca. 5,1 %. Yield-gapet 
etter bankmargin har netto økt fra 1,30 % i Q1 2011 til 1,66 % 

nå. siden vinteren 2011 har bank-marginen steget med snaue 
100 punkter, mens 5-års swaprente netto har blitt redusert 
med ca. 150 punkter. det har med andre ord blitt en bedring i 
hva investorene sitter igjen med. Forutsetter vi et mer ordinært 
eiendomskjøp, med netto-yield på 7,5 %, blir yield-gapet etter 
bankmargin nå hele 2,4 %.

seLsKaPsInFOrmasjOn

Avvikling 
det ble i ekstraordinær generalforsamling 17.12.2012 fattet 
vedtak om oppløsning av nBnP og valgt avviklingsstyre i hen-
hold til vedtektenes bestemmelser om oppløsning. avviklings-
styrets sammensetning er identisk med det tidligere ordinære 
styret, med unntak av at svein erik nordang har erstattet john 
Lian. avviklingen av selskapet foregår i to trinn, hvorav vedtak 
om og melding av oppløsning er trinn én. endelig sletting av 
selskapet vil først finne sted når alle eiendommene er solgt og 
selskapet ikke har ytterligere forpliktelser.

Ordinær generalforsamling
Ordinær generalforsamling i selskapet forventes avholdt ul-
timo mai. det vil bli sendt egen innkalling i denne forbindelse.

Rapportering
som et ledd i å effektivisere rapporteringen til aksjonærene, 

samt redusere kostnader og spare miljøet, er det besluttet 
heretter kun å distribuere statusrapporter til aksjonærer som 
har oppgitt e-postadresse, samt på vår hjemmeside; www.
northbridge.no. statusrapporter vil således ikke sendes ut 
pr. post. Innkalling til generalforsamling vil fortsatt sendes pr. 
post. 

med vennlig hilsen

north Bridge nordic Property as/
north Bridge management as

(sign.)
jørn H. Hynne
Oslo, 12. april 2013
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