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Som grunnlag for beregning av verdijustert 
egenkapital (VEK) i North Bridge Opportunity 
AS per 30. juni 2008 er det foretatt eksterne, 
uavhengige verdivurderinger av Selskapets 
eiendommer av henholdsvis Newsec i Norge 
og Svefa i Sverige.

VEK beregnes ved at det fra summen av 
eiendomsverdiene, i henhold til verdivur-
deringene, gjøres fradrag for gjeld, og det 
korrigeres videre for netto arbeidskapital i 
konsernet, latent skatt og markedsverdi av 
finansielle instrumenter. VEK er således et 
estimat for aksjonærenes eierskap til de 
underliggende verdier i Selskapet. 

Beregningen viser en VEK per aksje på 94,20 
per 30. juni 2008. Dette er en reduksjon 
på 7,3 % siden siste beregningsperiode*. 
Siden Selskapets oppstart i oktober 2007 

VERDIJUSTERT EGENKAPITAL PER 30.06.2008

Tidspunkt  30/6/2008   12/3/2008*   31/12/2007   3/10/2007 

VEK per aksje (NOK) 94,2 101,1  107,8  95,6

Endring VEK per aksje siste periode -7,3%  -6,2 %  12,8 %  n.a.

Endring VEK per aksje siden oppstart -1,5%  5,8 %  12,8 %  n.a.

VEK (NOK mill.) 86,9  83,2  88,8  67,7

Netto emittert egenkapital (NOK mill.) 89 79 79  68

Antall aksjer 923 076 823 076 823 076 709 221

OPPSUMMERING
Økt avkastningskrav (yield) i første halvår 
2008 har i varierende grad ført til fallende 
eiendomsverdier totalt sett, både i Norge og 
Sverige. Økningen i avkastningskrav skyldes 
i grove trekk en kombinasjon av syklisk 
renteoppgang, uro i internasjonale bank- og 
kredittmarkeder samt økt risikopåslag, også 
kalt ”yield-spread”.

Effekten på eiendomsinvestorenes investerte 
kapital varierer i betydelig grad, og avhenger 
blant annet av belåningsgrad og i hvilken 
grad man tar hensyn til den løpende likvidi-
tetsrabatt eller -premie som børsmarkedet 
til enhver tid priser inn i aksjekursen på de 

børsnoterte eiendomsselskapene. Det er for 
tiden lav likviditet i det fysiske eiendomsmar-
kedet, og det er derfor mer utfordrende enn 
tidligere å fastsette et estimat for aksjeei-
ernes underliggende verdier i selskapet, 
verdijustert egenkapital (VEK). 

Basert på utsiktene til redusert veksttakt 
både i den norske og svenske økonomien, 
men likevel positive prognoser for vekst 
i årene fremover, kan det synes som om 
en stor del av økningen i avkastningskrav 
(yield) som skyldes en økning i det generelle 
rentenivået, i stor grad er tatt ut i løpet av de 
siste 9-12 måneder. En ytterligere økning i 
avkastningskrav vil muligens primært forår-

har VEK per aksje har utviklet seg negativt 
med 1,5 %.

Hovedforklaringen til reduksjonen i VEK siste 
halvår er negativ verdiutvikling på selska-
pets eiendommer, i hovedsak forårsaket av 
høyere markedsyield (avkastningskrav). Den 

* VEK ble beregnet 12. mars 2008 i forbindelse med siste emisjon i Selskapet.

sakes av fortsatt uro i kredittmarkedene med 
høyere kredittmarginer som følge, og økning 
i investorenes risikopremie. 

Leiemarkedet synes fortsatt relativt robust 
med en utflating i leiepriser siden nyttår. Det 
kan ikke utelukkes en nedgang i markeds-
leien etter lang tids oppgang, og dette vil 
kunne ha en negativ effekt på verdiutviklin-
gen over noe tid. Dersom man ser på kontor-
segmentet ser man at det med unntak av de-
ler av Oslo, fortsatt er et leienivå som i liten 
grad forsvarer nybygg. Dersom prognosene 
for vekst i økonomien inntreffer, taler dette 
mot et fall i kontorleiepriser på lengre sikt.

negative utviklingen er delvis oppveiet av 
positiv kontantstrøm fra driften, gevinst på 
inngått avtale om rentebinding i Trekanten 
Eiendom og Drift AS, samt reversering av 
tidligere avsatt, men ikke endelig opptjent 
suksesshonorar.

MARKEDSKOMMENTAR
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MARKEDSKOMMENTAR

INVESTERINGSMARKEDET
Det er for tiden stor avstand mellom kjøper 
og selgers prisforventning i markedet for 
næringseiendom, og få transaksjoner finner 
sted. Selgerne viser liten lyst til å selge til de 
lavere verdiene som typisk reflekteres i de 
fleste verdivurderinger etter rente- og yield-
oppgangen det siste året. Kjøperne er på sin 
side også avventende, og tror de vil få mer 
for pengene på et senere tidspunkt. Banke-
nes utlånsvilje er sterkt redusert den senere 
tid, noe som også påvirker aktørenes evne til 
å gjennomføre eiendomstransaksjoner.

Prisen på lånekapital er en sterkt medvir-
kende faktor til verdsettingen av eiendom. 
Graden av tilgang på lånekapital i markedet 
til enhver tid, påvirker videre aktørenes evne 
og vilje til å skape likviditet gjennom kjøp og 
salg.

Når det gjelder rentenivået i Norge har den 
korte renten, målt ved 3 måneders NIBOR, 
økt med rundt 0,70 prosentpoeng i løpet av 
første halvår 2008 mens den lange renten, 
målt ved 10 års swap-rente, har økt med 
rundt 0,40 prosentpoeng. 

Ser man på renteutviklingen fra 30. juni 2006 
frem til 1. september 2008, har den korte 
renten økt med rundt 3,4 prosentpoeng 

mens den lange renten har økt med 0,8 
prosentpoeng. Legg videre merke til i figuren 
over at den lange renten faktisk har falt med 
rundt 0,2 prosentpoeng de siste 15 måneder.

En eventuell økning i bankenes rentemargin 
vil også medføre en økt kostnad for det 
enkelte eiendomsselskap. De fleste banker 
har opplevd en økning i egne innlånskost-
nader og har søkt inndekning gjennom økt 
rentemargin der dette er mulig. Denne type 
renteøkning vil også reflekteres i et høyere 
yieldkrav.

Siste års økning i avkastningskrav (yield) på 
rundt 1,0 % kan derfor forklares med en ”for-
sinket” kompensasjon for økte lange renter i 
første halvdel av 2007, økt kredittmargin på 
lån, samt en økning i generelt risikopåslag 
(”yieldspread”). I svært grove trekk har det 
vært en tilsvarende utvikling i Sverige, med 
den forskjell at både lange og korte renter 
i Sverige ligger på et lavere nominelt nivå 
(0,75-1,50%). 

Dersom en eiendom er belånt med 70 %, vil 
en yieldøkning fra 6,5 % til 7,0 %, isolert sett 
føre til en reduksjon i verdijustert egenkapital 
på 23,8 %, på samme måte som en yieldne-
dgang vil kunne gi solid gevinst. Denne me-
kanismen forklarer nedgangen i verdier som 

de fleste eiendomsselskaper har opplevd på 
børs den senere tid, og som også gjelder for 
ikke-børsnoterte selskaper. 

Faktorer som kan mildne eller forsterke effek-
ten av en yieldoppgang er eksempelvis ef-
fektiv belåningsgrad i eiendomsselskapene, 
endringer i markedsvilkår for nye leiekontrak-
ter, grad av rentebinding og ledighetsgrad.
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FREMTIDSUTSIKTER
Etter den senere tids korreksjon i eiendoms-
markedet, vil investorer med fremtidstro på 
norsk og svensk økonomi kunne finne mer 
spennende investeringsmuligheter innen 
næringseiendom enn på lenge. Den såkalte 
yields-spreaden eller risikopremien for å 
investere i næringseiendom har økt vesentlig 
det siste året, dog fra et nivå som var lavt i et 
historisk perspektiv. 

Det kan likevel ikke utelukkes en ytterligere 
korreksjon i markedet i tiden fremover. Dette 

må holdes opp mot de mer langsiktige, po-
sitive prognosene for økonomisk vekst, som 
over en periode vil kunne sammenfalle med 
en rentenedgang. Det er ytterst vanskelig å 
spå om bunnen er nådd i denne syklusen, 
men eiendomsmarkedet vil etter hvert stabili-
sere seg, og vi har god tro på at investorene 
vil få betalt for å ta risiko over tid. 

North Bridge Opportunity AS vil, på selektiv 
basis, søke å utnytte muligheten for å gjøre 
gode investeringer i et relativt krevende 
marked, og nye investeringsobjekter er 

Våren 2008 ble det foretatt en emisjon 
som tilførte Selskapet brutto NOK 10,8 
millioner i ny egenkapital. Som grunnlag 
for emisjonskursen ble VEK beregnet til 
NOK 101,10. Ved innhenting av ny kapital 
beregnes en emisjonskurs som tar hensyn 
til at nye investorer må betale sin andel 
av historiske omkostninger knyttet til 

etablering av porteføljen, samt kostnader 
forbundet med den aktuelle emisjonen. 
Emisjonskursen ble av denne grunn fast-
satt til NOK 108 pr. aksje.

Ultimo 2. kvartal 2008 hadde Selskapet 
hentet inn netto NOK 89 millioner i samlet 
egenkapital fra rundt 110 aksjeeiere. 

Eiendomsoversikt North Bridge Opportunity - 30/06/2008

Eiendom Segment Sted Land Bebygget areal BRA (m2) Brutto areal tomt (m2)

Trekanten Kontantstrøm Trondheim Norge 14 789 13 744

Tågarp 16:68 og 16:73 Kontantstrøm ”Turnaround” Burlöv Sverige 2 500 6 390

Phylatterion 17 Kontantstrøm ”Turnaround” Trelleborg Sverige 7 800 14 370

Mörten 22 Kontantstrøm ”Turnaround” Eslöv Sverige 8 600 14 485

Sum 33 689 48 989

På noe sikt er det målsettingen å øke 
Selskapets egenkapital ytterligere gjen-
nom nye emisjoner for å kunne foreta flere 
eiendomsinvesteringer. Selskapet har en 
closed-end struktur med et tak på NOK 
600 millioner i emittert kapital. 

fortløpende til vurdering. Det vil vurderes å 
gjøre en ny emisjon før eller etter årsskiftet 
2008/2009.

KAPITAL OG INVESTORER

EIENDOMSPORTEFØLJEN

Med vennlig hilsen
North Bridge Opportunity AS/
North Bridge Management AS

(Sign.)
Eivind Devold

Adm. dir.
Oslo, 12. september 2008
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TREKANTEN EIENDOM & DRIFT AS 
På leietakersiden har 2. kvartal 2008, i lik-
het med foregående kvartal, vært en stabil 
periode. Ved inngangen til 2. kvartal ble det 
reforhandlet en eksisterende leiekontrakt 
med Norges Vassdrags- og Energidirektorat 
for 10 nye år på totalt 932 m2. Videre er det 
nyutleid og reforhandlet noen mindre arealer 
gjennom perioden. 

Treningssenterkjeden Impulse flytter inn i en 
av lavblokkene i løpet av september 2008, 
og leier her et areal 640 m2 på en 10 års 
leiekontrakt. Ombyggingsarbeider har gått 
som planlagt gjennom sommeren.

Eiendommen har per dags dato en meget 
tilfredsstillende utleiegrad på 97,47 % (373 
m2 ledig). Leiekontrakter til forfall i tredje 
og fjerde kvartal 2008 er på samlet 122 m2. 
Eksisterende og nye leietagere har meldt et 
samlet konkret arealbehov på 142 m2. Det 
forventes dermed en marginal netto økning i 
utleide areal i løpet av årets to siste kvartaler.

North Bridge Eiendomsforvaltning AS over-

tok i april dette år forvaltningen av eiendom-
men etter Maja Eiendom AS (tidligere eier 
av eiendommen). Overgangen til ny forvalter 
har gått problemfritt.

Eiendommen er konkurransedyktig i 
randsonen av Trondheim, og har en god 
beliggenhet i nærheten av Midt-Norges 
største kjøpesenter, City Syd. Området rundt 
eiendommen, Tiller, er i stadig utvikling og 
befester seg som det største og mest dyna-
miske handels- og næringsområdet utenfor 
bykjernen av Trondheim.

På slutten av 2007 ble det ferdigstilt et 
10.000 m2 stort varehus, Byggmakker Tiller, 
i nærheten av Trekanten. Adresseavisen 
meldte 14. august 2008 om signering av 
avtale mellom Sintef, NTNU og Aker Clean 
Carbon som medfører nyinvesteringer på 
rundt NOK 40 millioner i et nytt laboratorium 
for CO2 rensing på Tiller, også i nærheten av 
Trekanten.

PHIMA EIENDOMMENE 
De tre eiendommene som inngår i den sven-

ske ”Phima-porteføljen”, er alle turnaround 
eiendommer, og verdivurderingen er således 
mer følsom for endringer i snittleie og ledig-
het enn endringer i markedets netto yield.

Mest sannsynligvis vil en reduksjon i ledighet 
også medføre en lavere yield ved en transak-
sjon.  Det samme vil sannsynligvis være 
tilfelle ved en leieøkning kombinert med en 
forlengelse av leiekontraktene.

To store prosjekter som vil kunne medføre 
ytterligere økt aktivitet i Skåneregionen vil 
sannsynligvis avklares innen kort tid. Det 
første prosjektet er MAX IV – et planlagt 
synkronlyslaboratorium til en estimert kost-
nad på SEK 3 milliarder.  Dette prosjektet 
er et svensk initiativ og lokaliseringen er 
planlagt nordøst for Lund dersom prosjektet 
realiseres. Den svenske regjeringen har bedt 
det svenske Vitenskapsrådet om å utrede 
prosjektet. Målet har vært å starte byggin-
gen i 4. kvartal 2009, betinget av nødvendig 
finansiering.

Det andre prosjektet som er nær en avgjø-
relse er ESS, European Spalding Service. 
Dette vil være et europeisk senter med 
verdens mest kraftfulle neutronkilde som vil 
anvendes til forskning innen biologi, nano-
teknologi, energi, material- og ingeniørvi-
tenskap. Prosjektet har en kostnadsramme 
på rundt EUR 1,5 milliarder og vil ha 450 
permanent ansatte i tillegg til besøkende 
forskere. Dette er et prosjekt som det er 
stor sannsynlighet for at vil bli realisert 
med to konkurrerende lokaliteter; Lund i 
Sverige og Bilbao i Spania.  En avgjørelse 
er planlagt å foreligge innen slutten av 
året. Også dette prosjektet er planlagt 
lokalisert nord øst for Lund, dersom Lund 
vinner frem. 

Begge ovennevnte prosjekter vil kunne ha 
stor positiv betydning for Skåne-regionen 
generelt, og spesielt for området fra Lund og 
nordover til Eslöv.
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Phylatterion 17 i Trelleborg
Den nye motorveien fra Malmø og Vellinge til 
Trelleborg er finansiert og vedtatt igangsatt.  
Hovedinnfartsåren til Trelleborg sentrum fra mot-
orveien vil passere eiendommen og attraktivite-
ten som handelslokalitet vil forbedres ytterligere.

Av et fristilt areal på 3.000 m2 er 1.100 m2 fore-
løpig utleid. Det er god sannsynlighet for at en 
langsiktig leiekontrakt med en solid leietaker vil 
signeres i løpet av andre halvår for resterende, 
ledig areal. Dersom denne muligheten ikke fører 
fram, vil det arbeides med et alternativ som 
innebærer konvertering av deler av lagerlokalet 
til butikk, noe som kan gi et høyere leieprispo-
tensiale for dette arealet.

Tågarp 16 i Burløv
Det er ingen endringer blant byggets to 
leietagere. Hovedleietagers kontrakt løper ut 
i slutten av 1. kvartal 2009. Det er interesse 
for arealene fra andre leietagere, men vi tror 
at også eksisterende leietager kan være 
interessert i å forlenge sin leieavtale.

Mörten 22 i Esløv
Bygget er halvfullt som ved overtakelse, og 
det har ikke skjedd noen endringer siden 
forrige kvartalsrapport. Strategien er å finne 
større leietagere for de ledige arealene. Et 
forhold som kan gi et betydelig løft i eien-
dommens verdi, lokalisering av ESS, vil mest 
sannsynlig bli avgjort i løpet av året.
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Selskapets verdivurderere anvender flere 
metoder for å vurdere hver enkelt eiendom, 
og typisk konkluderes det med en verdi 
basert på en eller flere av følgende metoder; 
nettokapitalisert verdi, kontantstrømsverdi, 
teknisk verdi og arealverdi. Den endelige 
verdifastsettelsen for en eiendom skjer gjen-
nom en vekting av forannevnte verdimål, 
dog veier verdien som fremkommer etter 
nettokapitaliseringsmetoden og penge-
strømsanalysen normalt tyngst for kontant-
strømeiendommer.

Nettokapitaliseringsmetoden, eller verdset-
ting basert på ”netto yield”, fungerer i grove 
trekk som følger:

•	Det	etableres	en	brutto	markedsleie	for	
hele eiendommen basert på forventet mar-
kedsleie for de ulike utleiearealene eiendom-
men består av. 

•	Det	etableres	en	netto	markedsleie	hvor	
det gjøres fradrag for normaliserte eierkost-
nader i brutto markedsleie.

•	Netto	markedsleie	kapitaliseres	med	en	
”yield-faktor” for å fastsette en verdi på eien-
dommen. 

Det gjøres eventuelt korreksjoner for å finne 
endelig kapitalisert verdi. De vesentligste 
korreksjonene kan være som følger:

1. Dersom faktiske leieinntekter avviker fra 
estimert markedsleie, neddiskonteres dif-
feransen for gjenværende leieperiode, og 
angis som overleie eller underleie, som kom-
mer til fradrag eller tillegg i eiendomsverdien.

2. I den grad anvendt markedsleie ikke er 
en ”as-is” leie, og det normale er at utleier 
påtar seg leietaker tilpasninger uten tillegg til 
angitt markedsleie, kommer dette til fradrag i 
beregningen.

3. Estimert fradrag for eventuell kortsiktig og 
langsiktig ledighet.

4. Eventuell ledighet mellom leieutløp på 
eksisterende leiekontrakter og ny leiekontrakt 
fratrekkes som leietap, dog diskontert til 
nåverdien av leietapet.

Metoden gir et estimert eiendomsverdi på 
beregningstidspunktet basert på de forutset-
ninger som legges til grunn. Forutsetningene 
evalueres for hver verdivurdering, og det er 
typisk endringer i netto yield (avkastnings-

krav), faktiske leieinntekter og utleiegrad, 
samt estimert markedsleie som fører til 
endringer i eiendommens verdi fra periode 
til periode.

Når det gjelder de eksterne verdivurderin-
gene av Selskapets eiendommer per 30. 
juni 2008, fremgår nøkkeltall i tabellen under. 
Faktisk årsleie er den årsleie som faktureres 
per 30. juni 2008 på rullerende årsbasis, 
mens Markedsleie er estimerte brutto lei-
einntekter, fullt utleid, beregnet ut fra dagens 
leienivå. Med utgangspunkt i Markedsleie, 
og etter fradrag for estimerte eierkostna-
der, beregnes en eiendomsverdi basert på 
angitte Netto yield under. I tillegg kommer 
eventuelle korreksjoner som angitt i punkt 1 
til 4 over. 

Den endelige verdifastsettelsen vil kunne 
skje gjennom en vekting av flere verdimål. 
Verdien som fremkommer etter nettokapita-
liseringsmetoden som beskrevet over (netto 
justert leie/netto yield), veier normalt tungt for 
kontantstrømeiendommer. Endelige verdi-
fastsettelse fra ekstern verdivurderer fremgår 
av kolonnen helt til høyre under.

Verdivurderinger eiendommer North Bridge Opportunity AS - 30/06/2008

Eiendom Segment Valuta
Faktisk årsleie 

2008
Markedsleie 

2008
Netto yield 

markedsleie
Ekstern 

verdivurdering

Trekanten Kontantstrøm NOK mill. 12,2 13,6 7,75% 155,0

Tågarp 16:68 og 16:73 Kontantstrøm ”Turnaround” SEK mill. 1,6 1,6 8,31% 15,7

Phylatterion 17 Kontantstrøm ”Turnaround” SEK mill. 3,6 4,3 8,40% 38,5

Mörten 22 Kontantstrøm ”Turnaround” SEK mill. 1,7 3,3 11,00% 13,7
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Selskapets virksomhet startet i 2. halvår 
2007. Det er derfor ikke mulig å foreta en 
sammenligning mot tilsvarende periode i 
2007. I stedet er det foretatt en sammenlig-
ning mellom 1. halvår 2008 og 2. halvår 
2007. Vi gjør oppmerksom på at selskapets 
ordinære drift kun dekker litt mer enn en 
måned i 2007. Der ikke annet er angitt er tall 
for 2007 presentert i parentes. Det ureviderte 
konsernregnskapet  følger vedlagt.

Samlede inntekter for første halvår utgjorde 
MNOK 9,8, mot MNOK 1,2 i andre halvår 
i 2007. Dette skyldes tilnærmet full effekt i 
2008 for leieinntekter fra eiendommer over-
tatt i løpet av høsten 2007 og primo 2008.

Konsernets samlede driftskostnader i første 
halvår 2008 utgjorde MNOK 2,9  (MNOK 2,4)

Driftskostnader inkluderer løpende drifts-
kostnader på alle investeringseiendommer 
og honorar til Manager. Honorarer i 2008 er 
negativt som følge av tilbakeført suksessho-
norar fra 2007. Dette skyldes igjen redusert 
VEK (verdijustert egenkapital) som en konse-
kvens av reduserte eiendomsverdier.

Driftsresultat før verdiendringer på investe-
ringseiendommer utgjorde MNOK  6,9 for 
første halvår 2008, mot MNOK – 1,3 i andre 
halvår 2007.

North Bridge 
Opportunity Konsern

Resultatregnskap
North Bridge 

Opportunity Konsern

2007 Driftsinntekter og driftskostnader 1/1 til 30/6/2008

1 211 518 Leieinntekter 9 707 840

149 Annen driftsinntekt 89 911

1 211 667 Sum driftsinntekter 9 797 751

364 205 Driftskostnader eiendom 3 831 907

2 107 416 Honorarer -945 699

2 471 621 Sum driftskostnader 2 886 208

-1 259 954 Driftsresultat før verdiendring 6 911 543

8 020 306 Verdiendring investeringseiendom -14 481 468

6 760 352 Driftsresultat -7 569 925

Finansinntekter og finanskostnader

Finansinntekter 269 898

150 469 Annen renteinntekt 287 756

506 779 Endring i markedsverdi finansielle avtaler 1 340 217

501 983 Annen rentekostnad 4 262 112

66 Annen finanskostnad 7 855

155 200 Resultat av finansposter -2 372 096

6 915 552 Resultat før skattekostnad -9 942 021

1 936 154 Skattekostnad -3 036 976

4 979 398 Årsresultat -6 905 045
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Konsernets investeringseiendommer har i 
første halvår 2008 hatt en netto verdined-
gang på MNOK 14,5. mot en verdiøkning på 
MNOK 8,0 for 2007.

Økning i markedsrentene i NOK har medført 
at markedsverdien på selskapets finansielle 
instrumenter har hatt en positiv utvikling. I 
første halvår 2008 har dette gitt en resultatef-
fekt på MNOK 1,3 (MNOK 0,5)

Konsernets resultat før skattekostnad i første 
halvår 2008 beløp seg til MNOK – 9,9 mot 
MNOK 6,9 i 2007.

Konsernets samlede eiendeler ved utgan-
gen av andre kvartal 2008 utgjorde MNOK  
241,9  mot MNOK 177,5 ved utgangen 
av 2007. Av dette utgjør investeringseien-
dommer NOK 207,9 mot MNOK 162,6 pr. 
31.12.2007. Økningen skyldes overtakelse 
av de 3 Phima-eiendommene i Sverige samt 
verdiendringer. Selskapet hadde pr. 30.06.07 
en likviditetsbeholdning (kontanter og øvrige 
plasseringer) på MNOK 19,9.

North Bridge 
Opportunity Konsern

Balanse
North Bridge 

Opportunity Konsern

31/12/2007 Eiendeler 30/6/2008

Immaterielle eiendeler

0 Utsatt skattefordel 3 941 187

Varige driftsmidler

Driftsløsøre 208 039

162 628 700 Inveseringseiendommer 207 814 887

162 628 700 Sum variger driftsmidler 208 022 926

Finansielle driftsmidler

0 Lån 681 816

0 Sum finansielle driftsmidler 618 816

162 628 700 Sum anleggsmidler 212 645 929

Omløpsmidler

Fordringer

5 797 496 Verdi finansielle avtaler 7 137 713

426 498 Kundefordringer 991 665

982 528 Andre fordringer 1 186 590

7 206 522 Sum fordringer 9 315 968

42 211 Varelager 0

7 586 500 Bankinnskudd, kontanter og lignende 19 931 754

14 835 233 Sum omløpsmidler 29 247 722

177 463 933 Sum eiendeler 241 893 651
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North Bridge 
Opportunity Konsern

Balanse
North Bridge 

Opportunity Konsern

31/12/2007 Egenkapital og gjeld 30/6/2008

Egenkapital

Innskutt egenkapital

35 461 050 Aksjekapital 46 153 800

37 474 602 Overkursfond 49 068 138

72 935 652 Sum innskutt egenkapital 95 221 938

Opptjent egenkapital

4 979 397 Annen egenkapital -3 387 075

4 979 397 Sum opptjent egenkapital -3 387 075

77 915 049 Sum egenkapital 91 834 863

Herav minoritetsinteresser 721 991

Gjeld

943 381 Utsatt skatt 1 481 401

Langsiktig gjeld

92 000 000 Gjeld til kredittinstitusjoner 137 654 556

0 Annen langsiktig gjeld 1 862 069

92 000 000 Sum langsiktig gjeld 139 516 625

Kortsiktig gjeld

1 704 986 Gjeld til kredittinstitusjoner 750 000

602 018 Leverandørgjeld 2 530 052

60 932 Skyldig offentlige avgifter 419 607

4 237 567 Annen kortsiktig gjeld 5 361 102

6 605 503 Sum kortsiktig gjeld 9 060 761

99 548 884 Sum gjeld 150 058 788

177 463 933 Sum gjeld og egenkapital 241 893 651

Konsernets langsiktige rentebærende 
nominelle gjeld var pr. 30.06.07 MNOK 137,7 
(MNOK 92,0). 

Konsernets egenkapital pr. 30.06.07 utgjorde 
MNOK 91,8 (MNOK 77,9), som tilsvarer en 
egenkapitalandel på 38,0 % (43,9 %).

Oslo den 12. september 2008
Styret i North Bridge Opportunity AS

(sign)
Kjetil Grønskag

Styrets leder

(sign)
Jon Gausen
Styremedlem

(sign)
Marius Bruu
Styremedlem

(sign)
Aage Hagen
Styremedlem
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NYTT NETTSTED

Manager lanserte nytt nettsted på ny publiseringsplattform medio september 
2008. Nettadressen er den samme; www.northbridge.no. Under hovedmeny-
valget Investorservice finnes et eget valg for North Bridge Opportunity AS hvor 
blant annet alle kvartals- og årsrapporter publiseres. I tillegg til informasjon om 
Managers øvrige tjenester og produkter, publiseres løpende North Bridge- rela-
terte nyheter på nettstedet.

Som en nytt og utvidet rapporteringstil-
bud til aksjeeierne i Selskapet inviteres 
det til telefon- og internettkonferanse 
som følger: 

Tirsdag 7. oktober 2008 kl. 16.00

Agenda for konferansen er gjennom-
gang av porteføljen med muligheter for 
spørsmål og svar samt gjennomgang av 
halvårsregnskapet for 2008.

Praktisk gjennomføring skjer per 
telefonkonferanse ledet av daglig leder 
i Selskapet, adm. dir. Eivind Devold. 
Samtidig med telefonkonferansen vises 

presentasjonsmaterialet på internett hvor 
spørsmål kan stilles skriftlig i eget vindu.

Rent teknisk er det ukomplisert å delta 
på konferansen. Deltakerne ringer et 
oppgitt telefonnummer, taster inn en 
kode, og er dermed pålogget telefonkon-
feransen. For å se på selve Powerpoint-
presentasjonen klikker deltakerne på en 
link som oversendes per e-post sammen 
med øvrig informasjon. Påmelding fore-
tas ved å fylle inn vedlagte skjema og 
sende per fax til 22 54 03 81, eller ved å 
sende tilsvarende kontaktinfo per e-post 
til konferanse@northbridge.no. 

Ola Mæhlum (53) har tiltrådt stillingen som CFO i 
manager for Selskapet, North Bridge Management 
AS. Mæhlum er utdannet siviløkonom fra NHH, 
og startet sin karriere som controller i Aker/Nor-
cem. Mæhlum har bred kompetanse innen finans 
og økonomistyring etter blant annet 10 år som 

OTC-NOTERING OG TILBAKEKJØP AV 
EGNE AKSJER

Innen utgangen av 2008 vil det søkes OTC 
av notering av NBO. I tillegg vil det fremmes 
forslag for generalforsamlingen i Selskapet i 
2009 om å benytte tilbakekjøp av aksjer som 
et instrument for løpende å kunne tilpasse 
Selskapet til en hensiktsmessig kapitalstruktur.

økonomidirektør i Ragnar Evensen (nå AF Grup-
pen). Mæhlum kommer fra stillingen som CFO i IT 
Fornebu Eiendom Holding AS hvor han har vært 
ansatt siden 2002. 

INVESTORKONFERANSE PÅ TELEFON OG INTERNETT

NY CFO I NORTH BRIDGE MANAGEMENT AS
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