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SAMMENDRAG

FORELØPIG VEK-BEREGNING PR. 31.12.2013

Det har ikke vært transaksjoner eller andre vesentlige hendel-
ser i North Bridge Opportunity AS (NBO / Selskapet) i andre 
halvår 2013. De fleste eiendommene i porteføljen har en stabil 
driftssituasjon. Manager har fokusert særskilt på utleiearbeid 
for Trollåsveien og har oppnådd positive resultater i form av 
økt utleiegrad. En gjennomgående høy utleiegrad i porteføljen 
gir Selskapet en relativt god kontantstrøm fra drift. 

Det planlegges for betydelige investeringer i Trekanten da 
blant annet store deler av ventilasjonsanlegget må byttes ut. 

Foreløpig beregnet verdijustert egenkapital (VEK) per 
31.12.2013 er NOK 108,50 pr. aksje. Dette representerer en 
økning på 3,1 % for andre halvår 2013.

Tidspunkt 
VEK/aksje 

(NOK)

VEK/aksje 
(NOK) 

inkl.  
utdeling1

Endring VEK/
aksje siste 

periode1

Endring 
VEK/ 

aksje si-
den opp-

start1

03.10.2007 95,60 95,60 n.a. n.a.

31.12.2007 107,80 107,80 12,8 % 12,8 %

30.06.2008 94,17 94,17 -12,6 % -1,5 %

31.12.2008 74,05 74,05 -21,4 % -22,5 %

30.06.2009 74,38 74,38 0,4 % -22,2 %

31.12.2009 91,04 91,04 22,4 % -4,8 %

30.06.2010 97,44 97,44 7,0 % 1,9 %

31.12.2010 106,73 106,73 9,5 % 11,6 %

30.06.2011 115,01 115,01 7,8 % 20,3 %

31.12.2011 105,46 107,96 -6,1 % 12,9 %

30.06.2012 97,77 100,27 -7,3 % 4,9 %

31.12.2012 93,22 98,72 -1,6 % 3,3 %

30.06.2013 105,07 110,57 12,0 % 15,7 %

31.12.20132 108,50 114,00 3,1 % 19,2 %

1) Justert for utdeling på NOK 2,5 pr. aksje i 2011 og NOK 3,00 i 2012.
2) Foreløpig beregnet VEK

Foreløpig beregnet VEK pr. 31.12.2013 er NOK 108,50 pr. ak-
sje. Merk at regnskapene for 2013 på beregningstidspunktet 
ikke er avsluttet. Endelig VEK kan således avvike fra foreløpig 
beregnet VEK.

VEK per 30.06.2013 var NOK 105,07 per aksje. Endringen fra 
VEK pr. 30.06.2013 til foreløpig beregnet VEK pr. 31.12.2013 
er positiv med NOK 3,43 pr. aksje. Dette representerer en 
økning på 3,1 % i VEK pr. aksje i andre halvår 2013.
 
Nærmere forklaring av endring i VEK vil foreligge senere når 
årsregnskapene er avsluttet. Vi nevner imidlertid at verdivur-
deringene av Trollåsveien og Sømmegården viser økning 
for siste halvår, mens verdsettelsene av øvrige eiendommer 
er uendret. Beregningen av VEK baserer seg på eksterne 
verdivurderinger av Selskapets eiendommer. Vi erfarer at 
eiendommer som ikke er veldig likvide normalt oppnår noe 
svakere salgsverdier enn verdivurderingene indikerer.

Trekanten Trondheim

Eierandel: 100 %

Type eiendom: Kontor

Bebygget areal m2: 14.789

Antall leietakere 54

Utleiegrad 31.12.13 (30.06.13) 90 % (88 %)

Ved utgangen av Q4 2013 var det 1522 m² ledig utleibart areal 
i eiendommen, som gir en utleiegrad på 90 %. Dette er en 
økning på 2 % fra 30.06.2013

Norconsult, eiendommens største leietaker med 1471 m2 
BTA, flytter den 15.7.2014 grunnet innflytting til eget bygg. 
Det arbeides med å fylle opp lokalene fra og med sommeren 
2014.  En eksisterende leietaker har forlenget leieavtalen med 
10 år fra 1.1.2014, hvorpå i den anledning lokalene på 575 m² 
er oppusset i sin helhet. Det er kontinuerlig mindre endringer i 
eiendommens leieforhold.

Arbeidet med utskifting av ventilasjonsanlegget er under 

planlegging og priser innhentes. Gjennomføringen 
forventes å strekke seg over 2 år. Forprosjekt viser at det 
er utfordringer med både å etablere ventilasjonsanlegg i 
eksisterende tekniske rom (nedetid og kostnad) og å sette 
ventilasjonsanleggene på taket grunnet takenes bæreevne. 
Dette antas løst ved å etablere ekstra bæring på tak og det 
er søkt fasadeendring i den forbindelse. Enova har innvilget 
støtte til energireduserende tiltak (jmf ombyggingen av 
ventilasjonsanlegg, varmevekslere etc), oppad begrenset 
til NOK 750 000,-. Samlet investering ifm utskifting av 
ventilasjonsanlegg vil være av vesentlig størrelse og 
planlegges delvis lånefinansiert.

Under ekstremvær i vinter var det vanninntrenging flere steder 
i fasaden. Det er tidligere utført arbeider for å gjøre fasaden 
tettere. Tiltakene har hjulpet, men under ekstrem vind har det 
vist seg at arbeidene ikke har vært tilstrekkelig. Ytterligere 
tiltak vil bli vurdert etter nærmere analyse av problemet. 
Omfanget av eventuelle nye tiltak som kreves er foreløpig ikke 
kjent.

EIENDOMSOPPDATERING
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Sømmegården Sandnes

Eierandel: 90,4 %

Type eiendom: Kontor/undervisn.

Bebygget areal m2: 11.600

Antall leietakere 14

Utleiegrad 31.12.13 (30.06.13) 95 % (95 %)

Ved utgangen av Q4 2013 var det ca 636 m² ledig utleibart 
areal i eiendommen, som gir en uendret utleiegrad på 95 %. 

Det er tidligere orientert om at treningskjeden EVO overtok 
tilpassede lokaler den 16. september 2013. EVO åpnet 
treningssenteret for kunder i november og har i ettertid 
rapportert om god kundetilstrømning og at de er fornøyd med 
sine lokaler. Sluttkalkylen for oppussing og tilpasninger for 
EVO viser at prosjektet ble utført i tråd med budsjett. 

Det arbeides med utleie av de ledige lokalene. Deler av 
utleiearealet er i første etasje og er egnet for publikumsrettet 
virksomhet. Dette søkes primært utleid til brukere som bidrar 
til å styrke eiendommens attraktivitet.  Det arbeides også med 
interiørkonsulent som skal se på helheten i bygget og hvor 
formål vil være å gi fellesareal et likt og mer moderne utrykk. 

Eiendommens hovedkjøleanlegg må skiftes ut og det 
planlegges for gjennomføring av dette i inneværende år.

Trelleborg Sverige

Eierandel: 100 %

Type eiendom: Kontor/lager

Bebygget areal m2: 7.800

Antall leietakere 7

Utleiegrad 31.12.13 (30.06.13) 76 % (87 %)

Ved utgangen av Q4 2013 var det ca 1 891 m² ledig utleibart 
areal i eiendommen, som gir en utleiegrad på 76 %. Den økte 
ledigheten skyldes en konkurs hos en av leietakerne samt at 
et kortsiktig leieforhold har utløpt. Rørleggervirksomheten som 
gikk konkurs planlegges imidlertid re-etablert i et nytt selskap 
og det er dialog om inngåelse av nytt leieforhold.

Eslöv Sverige

Eierandel: 100 %

Type eiendom: Kontor/industri

Bebygget areal m2: 8.600

Antall leietakere 1

Utleiegrad 31.12.13 (30.06.13) 3 % (3 %)

Ved utgangen av Q4 2013 var det 8 299 m2 ledig utleibart 
areal i eiendommen, som gir en utleiegrad på 3 %. 
Leietakersøk forsetter i samarbeid med lokal eiendomsmegler. 
Eiendommen utgjør kun ca. 2 % av Selskapets brutto 
eiendomsverdier.

Sandvika Kino Sandvika

Eierandel: 100 %

Type eiendom: Kultur

Bebygget areal m2: 4.339

Antall leietakere 1

Utleiegrad 31.12.13 (30.06.13) 100 % (100 %)

Eiendommen er fullt utleid til SF Bio. 

Leietaker har gjennom 2013 fortsatt sine prosesser med 
oppgraderinger og vedlikeholdsarbeider. 

Trollåsveien 34-36 Oppegård

Eierandel: 100 %

Type eiendom: Kontor/lager

Bebygget areal m2: 10.159

Antall leietakere 20

Utleiegrad 31.12.13 (30.06.13) 85 % (79%)

Ved utgangen av Q4 2013 var det 1 549 m² ledig utleibart 
areal, som gir en utleiegrad på 85 %. Dette er økning på 6 % 
fra 30.06.2013. 

Økningen i utleiegrad er primært knyttet til et nytt leieforhold 
på 570 m², hvis virksomhet er servicearbeider innen elektro, 
kamera og videokameraer. Et leieforhold på 1.107 m² utløper 
31.08.2014 grunnet leietakers sammenslåing med annet 
selskap. Det arbeides kontinuerlig med markedsføring av 
eiendommens ledige areal og det avholdes jevnlig møter med 
eiendomsmegler for å opprettholde fokus på eiendommen. 
Parallelt føres dialog om forlengelser og reforhandlinger av 
eksisterende leieforhold der det er aktuelt.

Kantines spiseareal ble pusset opp og nytt interiør innkjøpt 
under sommeren. Kantinens lagerareal er økt med 10 m², noe 
som vil gi et bedre kantineareal for publikum. 

Innherredsveien 7 Trondheim

Eierandel: 25 %

Type eiendom: Kontor

Bebygget areal m2: 18.533

Antall leietakere 19

Utleiegrad 31.12.13 (30.06.13) 93 % (94%)

Ved utgangen av Q4 2013 var det ca. 1.301 m2 ledig utleibart 
areal, som gir en utleiegrad på 93 %. Dette er en liten økning i 
ledigheten sammenlignet med 30.06.2013. 

Det er pr årsskiftet en stabil driftssituasjon på eiendommen. 

I forbindelse med ferdigstillelse av nytt veinett sentralt i 
Trondheim vil en betydelig del av gjennomfartstrafikken, 
herunder tungtransport, ledes bort fra eiendommen. 
Trondheim kommune planlegger i den forbindelse å 
oppgradere Innherredsveien (gaten). Dette anses positivt 
for eiendommen og gir potensielt mulighet for å utvikle 
publikumsrettet virksomhet i første etasje mot Innherredsveien. 
Det er således planlagt en fasadeendring på eiendommen. 
Byantikvar har uttalt seg positiv til tiltaket med fasadeendring 
da dette er med på å vitalisere området. 

Det er fortsatt stor uenighet lokalt om hvordan Innherredsveien 
skal bli etter oppgradering. Diskusjonene går blant annet 
på hvilken plass bil- og kollektivtrafikk skal få sett opp mot 
sykkelvei og gangfelt. En endelig beslutning om oppgradering 
av fasaden er satt på vent i påvente av avklaring av hvordan 
Innherredsveien skal se ut i fremtiden. 
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Bilde er fra juli 2013 og viser hvordan trafikken vil sluses bort fra Innherredsveien 7 (øverst til høyre i bildet).
Betongtunnel er snart ferdigstøpt på dette bildet.

Utvikling av Innherredsveien 1960-2015
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Ordinær generalforsamling
Selskapets ordinære generalforsamling forventes avholdt 
primo juni, men endelig dato er ikke fastsatt.

Med vennlig hilsen

North Bridge Opportunity AS/
North Bridge Management AS

(Sign.)
Jørn H. Hynne
Adm. dir.

Oslo, 26. februar 2014

SELSKAPSINFORMASJON

NBO

Låneportefølje justert for eierandel 31.12.13

Lån omregnet i NOK MNOK 392,2

Utløp lån -2014 i NOK MNOK 26,3

Vektet utløpstid år 8,7

Andel NOK 91,30 %

Andel SEK 8,70 %

Vektet rentemargin 2,14 %

Rentebytteavtaler 31.12.13

Pålydende omregnet i NOK MNOK 193,3

Snitt løpetid år 2,0

Andel av låneportefølje sikret 49,30 %

Andel av NOK lån sikret 54,40 %

Andel av SEK lån sikret  -

Eiervektet MTM swaper MNOK -8,6

Snitt swaprente NOK (ekskl. margin) 3,94 %

Snitt swaprente SEK (ekskl. margin) n.a.

I desember 2013 ble rentesikringsavtale (SWAP) på MNOK 50 tilhørende Innherredsveien løst inn.
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North Bridge Opportunity 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


