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EIENDOMSOPPDATERING         

Eiendommene generelt
Eiendomsporteføljens verdi fortsatte å 
utvikle seg positivt også i tredje kvartal 
2010, noe som reflekteres i en økning i 
verdijustert egenkapital (VEK) på 1,5 % i 
perioden 30.06. - 18.11.2010 (beregnet i 
forbindelse med ny emisjon). VEK økte 
med 8,6 % i perioden 31.12.2009 - 
18.11.2010. 

VEK beregnes ved at det fra summen av 
eiendomsverdiene, i henhold til verdi-
vurderingene, gjøres fradrag for gjeld, og 
det korrigeres videre for netto arbeids-
kapital i konsernet, latent skatt og 
markedsverdi av finansielle instrumenter.

NBO er i begynnelsen av desember i 
prosess med et mulig kjøp av en 5.400 
m2 stor eiendom i Sør-Sverige, som 
benyttes til undervisning/treningssenter/
kontor. Avklaring forventes rundt årsskiftet 
2010/2011 og ved et eventuelt kjøp vil 
eiendommen bli nærmere presentert i 
neste statusrapport. 

Burlöv (80 %)
Leiekontrakten med største leietaker som 
vil flytte inn i et større nybygg i samme 
område, utløper ved årsskiftet. Det pågår 
forhandlinger om en forlengelse for en 
kortere periode inn i 2011. Det har vært 
dialog med flere interessenter, men det er 
ved utgangen av oktober ikke signert 
avtale med ny leietaker. Eiendommen, 
som ligger noen få kilometer nord for 
Malmø sentrum, har en god beliggenhet 
i et område som er godt innarbeidet for 
salg av biler og andre kapitalvarer. 
Eiendommen utgjør rundt 4 % av verdien 
på eiendomsporteføljen.

Bildet viser Sømmegården i Sandnes sett fra luften (innrammet område). Næringsarealene 
eies av Sømmegården Eiendom AS og boligarealene eies av private.

Bilder fra Trekanten i Trondheim.
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Fra Trekanten i Trondheim.
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MARKED            

Figuren over viser at Oslo befinner seg i en 
del av syklusen der kontorleieprisene stiger, 
og at Malmø beveger seg mot denne delen 
av syklusen. Kilde: Newsec.

1) Prime yield eiendom: Sentralt beliggende eiendom med god teknisk standard med langsiktige leiekontrakter og solide leietakere.

Office Rental Cycle Q3 2010

Eiendomsmarkedet  - Norge
• Den positive verdiutviklingen vi har
sett for eiendommer med lange, sikre 
leietakere i første halvår 2010, ser ut til å 
fortsette også gjennom 3. kvartal. 
Eiendommer med kortere leiekontrakter, 
har i vesentlig mindre grad opplevd en 
generell verdiøkning i perioden.  
 
• Leieprisstatistikk fra Eiendomsverdi 
Næring viser at leieprisene for kontor Oslo 
i gjennomsnitt har hatt en flat utvikling de 
første 3 kvartalene av 2010. Gjennomsnittlig 
kontorleiepris i Oslo per 3. kvartal ligger på 
rundt NOK 1.540 per m2, sammenlignet med 

forrige ”toppnotering” på NOK 1.680,- per 
m2 høsten 2008.  
 
• Newsec sin eiendomsklokke for 3. 
kvartal 2010 viser at det er forventning om 
stigende kotorleiepriser videre fremover.

• Newsec sine prognoser viser at Prime 
Yield1 for kontor i Oslo CBD er uendret fra 
2. kvartal til 3. kvartal 2010 (6,00 %) og at 
Prime Yield i Stavanger og Bergen er ned 
med 0,25 prosentpoeng til 6,25 % i samme 
periode. Utviklingen i Prime Yield i Trondheim 
har vært uendret på 6,5 % i samme 
periode. Prime Yield-nivået i Oslo er illustrert 

i figuren til høyre, som også viser at renten 
på 10 års statsobligasjoner er rekordlav og 
at yield-gapet mot statsrente er rekordhøyt.

• Akershus Eiendom estimerer transaksjons-
volumet for næringseiendom de tre første 
kvartalene i 2010 til om lag NOK 20 
milliarder, og forventer videre at total-
volumet for hele 2010 vil bli i størrelses-
orden NOK 40 milliarder. Om denne 
prognosen inntreffer, vil dette være dette 
en solid økning sammenlignet med 
transaksjonsvolumet på NOK 14 milliarder 
for hele 2009.
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MARKED            

Figuren over viser yield på konkrete Prime Yield transaksjoner og Prime Yield-kurven for perioden oktober 2002 til september 2010. Grafen illustrerer 
at Prime Yield  viser en synkende trend, samtidig som Yield-gapet er rekordstort og og rente på 10 års statsobligasjoner er rekordlav. Kilde: Newsec.

Billigere å være stor

Kredittrisikopremier i det norske obligasjonsmarkedet
Margin over NIBOR på obligasjonslån med 5 års løpetid

Figuren over illustrerer at bankenes margin over Nibor på obligasjonslån med 5 års løpetid er redusert 
noe i 3. kvartal 2010, etter en kraftig oppgang i første halvår 2010. Kilde: HolbergFondene.
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MARKED

Makro - Norge
• Norsk økonomi vokser, men svakere 
enn ventet. Hovedårsaken er i følge 
Nordea Markets delvis beskjed veksten 
globalt kombinert med tilbakeholdne 
forbrukere innenlands. Nordea Markets 
forventes at norsk økonomi vil ha en 
moderat vekst fremover med 1,5 % i 
2010, 2,3 % i 2011 og 3,2 % i 2012.

• Norges Banks styringsrente er holdt 
uendret på 2,00 % siden mai 2010 og 
anslår at styringsrenten vil stige til rundt 
4,00 % i 2013.

• Nordea Markets forventer at arbeids-
ledigheten vil nå 3,6 % i Norge i 2010 
og at vi vil se en topp på 3,9 % i denne 
konjunktursyklusen i 2012.

• Rullerende årstakt for inflasjonen var i 3. 
kvartal på rundt 2,00 % i følge Norges Bank.

• Statistikk fra Nordea e-Markets viser at 
10 års norsk Swaprente i 3. kvartal 2010 
var på sitt laveste nivå siden 1993. 
(se figur)

Eiendomsmarkedet - Sverige
• Newsec sine prognoser viser at leie-
prisene for kontor i CBD i Stockholm, 
Gøteborg og Malmø ventes å stige i 4. 
kvartal 2010 og i 2011.

• Prognoser fra Newsec viser at Prime 
Yield i Stockholm forventes å reduse-
res med 0,25 prosentpoeng fra 5,25 % 
i 2009 til 5,00 % i 2010, for så å synke 
ytterligere til 4,85 % i 2011. I Gøteborg 
forventes Prime Yield å synke med 0,5 
prosentpoeng fra 6,25 % til 5,75 % fra 
2009 til 2010 og videre ned til 5,55 % i 
2011. Den samme utviklingen forventes 
også for Malmø, med en nedgang på 
0,25 prosentpoeng fra 6,25 % i 2009 til 

6,00 % i 2010 og en ytterligere nedgang 
til 5,75 % i 2011.

Makro  - Sverige
• Nordea Markets’ prognoser viser at 
arbeidsledigheten i Sverige forventes å 
falle kraftig fra 8,4 % ved utgangen av 
2010 til 7,1 % ved utgangen av 2012. 

• Prognoser fra Nordea Markets indike-
rer at Sverige vil ha en vekst i BNP på 
4,2 % i 2010 og rundt 3 % pr. år i 2011 og 
2012, noe som er blant den aller høyeste 
veksten blant industrilandene i denne 
perioden.

• Sveriges Riksbank anslår at inflasjonen 
i Sverige vil stige fra dagens nivå på 
rundt 1,5 % til rundt 2,7 % ved utgangen 
av 2013.

Figuren over, som viser utviklingen i 10 års norsk Swaprente de siste 20 årene, samt Nordea sin prognose for de neste 2 årene, 
illustrerer at de lange markedsrentene nå er rekordlave og at de forventes å stige de neste 2 årene. Kilde: Nordea e-Markets.

Utvikling 10 års Swaprente Norge 1993-2010

NOK SWAP 10Y Nordea
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Rapportering
I tillegg til kvartalsvise statusrapporter 
som sendes alle aksjonærer til adresse 
registrert i VPS, meldes vesentlige selskaps-
nyheter på Norges Fondsmeglerforbunds 
informasjonstjeneste www.nfmf.no og på 
www.northbridge.no.

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

(Sign.)
Eivind Devold

Adm. dir.

Oslo, 7. desember 2010

Ny emisjon i North Bridge Opportunity AS
Styret i NBO har besluttet å gjennomføre en rettet emisjon med bestillingsperiode 
fra 22.11.2010 til 19.01.2011. Tegnings-kursen vil være NOK 106,90 per aksje. 
Tilretteleggere er North Bridge Capital AS (dag.arnesen@northbridge.no) og 
Terra Markets AS (se@terramarkets.no). (Se informasjonsmemorandum over)

SELSKAPSINFORMASJON

Gjennomført emisjon
Det ble i perioden august til oktober 2010 gjennomført en aksjekapitalutvidelse i 
Selskapet, hvor det netto ble tegnet aksjer for MNOK 13,3. 
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