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SAMMENDRAG

ENDELIG VEK-BEREGNING PR. 31.12.2014

Verdijustert egenkapital (VEK) per 31.12.2014 er beregnet 
til NOK 115,8 pr. 31.12.2014, en økning på 2,2 % siden 
30.06.2014. Det nærmer seg tidspunktet hvor det planlegges 
for at aksjonærene skal oppnå en realisasjon av sin 
investering. I den forbindelse gjøres det oppmerksom på at 
aksjonærenes samlede utbetaling ved en realisasjon ikke 
nødvendigvis er lik beregnet VEK. Styret og Manager vil søke 
å oppnå best mulig vilkår i en exit for aksjonærene og løpende 
gjøre avveininger mellom optimalisering av verdier, hurtighet i 
realisasjonsprosessen og øvrig vilkår for aksjonærene. 

Det foreligger avtale om salg av eiendommen benevnt Eslöw i 
Sverige. Avtalt eiendomsverdi er MSEK 10, hvilket er MSEK 1 
lavere enn siste eksterne verdivurdering, men marginalt over 
NBOs egen verdsettelse av eiendommen. 

Driftssituasjonen og utleiegrad er god for Sømmegården, 
Innherredsveien, Sandvika Kino og til dels for Trelleborg. 
Nevnte eiendommer har for tiden en svært god kontantstrøm. 
Trekanten og Trollåsveien har en høyere ledighet enn hva som 
historisk sett har vært normalt. Et investeringsprogram for 
utskifting av ventilasjonsanleggene på Trekanten har belastet 
likviditeten i konsernet i 2014 og vil også belaste likviditeten i 
2015.

Det er oppnådd ytterligere bedring i lånebetingelser som har 
positiv innvirkning på Selskapets kontantstrøm.
 
Verdiutviklingen for eiendomsporteføljen var positiv i andre 
halvår 2014 i henhold til eksterne verdivurderinger, men med 
større ulikheter mellom de enkelte eiendommene enn vi 
normalt observerer.

Samlet VEK har økt med MNOK 4,4 i perioden 30.06-
31.12.2014 og utgjør MNOK 208,4 pr. 31.12.2014. VEK pr. 
aksje er beregnet til NOK 115,8 pr. 31.12.2014, en økning på 
2,2 % siden 30.06.2014. 

Endringen i VEK i perioden fordeler seg hovedsakelig som 
følger;

• Netto økning i eiendomsverdier på MNOK 3,7 etter 
investeringer på MNOK 3,6, hvorav noen eiendommer har 
økt sin verdi (herunder Sandvika Kino og Sømmegården) 
mens noen eiendommer har redusert sin verdi (herunder 
Trekanten og Trollåsveien).

• Netto økning på MNOK 0,7 som følge av resultatposter 

Som grunnlag for beregningen av VEK pr. 31.12.2014 
er det foretatt eksterne, uavhengige verdivurderinger av 
Selskapets eiendommer av Newsec i Norge og Sverige. For 
Sømmegården er det i tillegg innhentet verdivurdering fra 
DNB Eiendom for sammenligning og kontroll. 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.

Merk at endelig utbetaling til aksjonærene som følge av exit 
gjennom salg av enkelteiendommer eller samlet aksjesalg må 
påregnes å bli noe lavere enn beregnet VEK. Bakgrunnen for 
dette er til dels at omkostninger knyttet til salgsprosessene 
ikke hensyntas i beregningen av VEK, men også at det 

ikke nødvendigvis oppnås salgspriser som tilsvarer 
verdivurderingene. 

Selskapets egenkapital i konsernregnskapet (i henhold til 
IFRS regnskapsstandard) kan avvike fra beregningen av VEK 
på grunn av ulik metodikk på enkelte områder. 

Tidspunkt 

VEK/
aksje 

(NOK)

VEK/aksje 
(NOK) inkl.  

utdeling1)

Endring VEK/
aksje siste 

periode1)

Endring 
VEK/ 

aksje siden 
oppstart1)

03.10.07 95,60 95,60 n.a. n.a.

31.12.07 107,80 107,80 12,8 % 12,8 %

30.06.08 94,17 94,17 -12,6 % -1,5 %

31.12.08 74,05 74,05 -21,4 % -22,5 %

30.06.09 74,38 74,38 0,4 % -22,2 %

31.12.09 91,04 91,04 22,4 % -4,8 %

30.06.10 97,44 97,44 7,0 % 1,9 %

31.12.10 106,73 106,73 9,5 % 11,6 %

30.06.11 115,01 115,01 7,8 % 20,3 %

31.12.11 105,46 107,96 -6,1 % 12,9 %

30.06.12 97,77 100,27 -7,3 % 4,9 %

31.12.12 93,22 98,72 -1,6 % 3,3 %

30.06.13 105,07 110,57 12,7 % 15,7 %

31.12.13 110,52 116,02 5,2 % 21,4 %

30.06.14 113,34 118,84 2,6 % 24,3 %

31.12.14 115,80 121,30 2,2 % 26,9 %

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

Trekanten Trondheim

Eierandel: 100 %

Type eiendom: Kontor

Bebygget areal m2: 14.789

Antall leietakere 54

Utleiegrad 31.12.14 (30.09.14)  71 % (70 %)

Det er kun en mindre økning i utleiegraden fra forrige 
rapportering og frem til årsskiftet. Det er heller ikke vesentlige 
endringer i 1. kvartal. Markedet for utleie av næringseiendom i 
Trondheim er for tiden relativt krevende grunnet ferdigstillelse 
av flere nybygg. Tilbudssiden har således økt uten at 
etterspørselen har økt tilsvarende. 

Trekanten er svært fleksibel i forhold til arealstørrelser som 
kan tilbys leietakerne. Eiendommen fremstår i god stand og 
som relativt attraktiv i sitt lokalmarked.

I 2014 ble to av eiendommens ventilasjonsanlegg skiftet ut og 
det planlegges for utskifting av det tredje ventilasjonsanlegget 
for utførelse i 2015. 

Under ekstremvær har det vært vanninntrenging enkelte 
steder i fasaden og det ble iverksatt arbeider for å utbedre 
svakhetene. I etterkant av dette har vi på nytt opplevd storm 
og regnvær som har satt fasaden på prøve og som har vist at 
tiltakene har hatt god effekt.

Sømmegården Sandnes

Eierandel: 90,4 %

Type eiendom: Kontor/undervisn.

Bebygget areal m2: 11.600

Antall leietakere 15

Utleiegrad 31.12.14 (30.09.14) 95 % (95 %)

Det er ingen endringer i utleiegrad siden forrige rapportering. 
Det vil si at utleiegraden fortsatt er 95 %. Det arbeides 
imidlertid med konkrete interessenter til deler av de ledige 
arealene.

I samarbeid med arkitekter vurderes forskjellige tiltak for å 
oppgradere utvendige fasader, de viktigste inngangspartiene, 
samt glassoverbygget atrium i eiendommen. Det er ikke 
tatt noen avgjørelser i den forbindelse, men det forventes 
at slike tiltak vil løfte eiendommens attraktivitet både overfor 
potensielle og eksisterende leietakere, samt potensielle 
eiendomsinvestorer.

Foruten overnevnte er det ingen større vedlikeholdsarbeider 
eller investeringer som er planlagt på kort sikt. Sammenholdt 
med høy utleiegrad gir dette en positiv driftssituasjon og god 
kontantstrøm i eiendomsselskapet.

Trollåsveien 34-36 Oppegård

Eierandel: 100 %

Type eiendom: Kontor/lager

Bebygget areal m2: 10.159

Antall leietakere 20

Utleiegrad 31.12.14 (30.09.14) 80 % (75 %)

Utleiegraden viste en økning på 5 % per årskiftet, men ble 
deretter redusert med 10 % slik at utleiegraden i slutten av 1. 
kvartal var i overkant av 70 %. 

Reduksjonen i utleiegrad i 1. kvartal skyldes at en leietaker 
ble fristilt fra et lagerareal mot en vesentlig forlengelse av 
leieforholdet på leietakers kontorareal. Det er relativt god 
interesse for lagerareal og kombinasjonslokaler i dette 
området. Det er ingen vesentlige leieavtaler som utløper i 
2015 og det forventes at utleiegraden vil stige i løpet av året.

Foruten eventuelle investeringer knyttet til tilpasninger for 
nye leietakere, er det ingen større vedlikeholdsarbeider eller 
investeringer som er planlagt på kort sikt.

Sandvika Kino Sandvika

Eierandel: 100 %

Type eiendom: Kultur

Bebygget areal m2: 4.339

Antall leietakere 1

Utleiegrad 31.12.14 (30.09.14) 100 % (100 %)

Eiendommen er fullt utleid til SF Kino. 

Leieavtalen er innrettet slik at leietaker har alt ansvar for 
vedlikehold av eiendommen. På enkelte områder er det noe 
etterslep i forhold til vedlikehold, herunder har eiendommen 
over noe tid hatt vanninntrenging i enkelte yttervegger og tak. 
Deler av dette har leietaker fått utbedret, men det gjenstår 
fortsatt en del arbeid knyttet til dette. Til tross for at dette 
avtalemessig er leietakers ansvar, har Manager engasjert seg 
i disse prosessene for å finne løsninger og sikre fremdrift.

Innherredsveien 7 Trondheim

Eierandel: 25 %

Type eiendom: Kontor

Bebygget areal m2: 18.533

Antall leietakere 18

Utleiegrad 31.12.14 (30.09.14)  97 % (96 %)

Utleiegraden har økt ytterligere og var ved årskiftet 97%. Den 
høye utleiegraden vedvarte i 1. kvartal. Det forventes høy 
utleiegrad også i tiden fremover selv om man må påregne 
noe overgangsledighet i et flerbrukerbygg.

Det er fortsatt ikke avklart hva som skal skje med 
Innherredsveien (gaten) etter at omkjøringsvei for 
gjennomgangstrafikk ble åpnet, men utgangspunktet er at det 
skal bli en utvikling i retning av miljøgate.
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Trelleborg Sverige

Eierandel: 100 %

Type eiendom: Kontor/lager

Bebygget areal m2: 7.800

Antall leietakere 7

Utleiegrad 31.12.14 (30.09.14) 81 % (81 %) 

Utleiegraden har vært stabil på 81 % gjennom de siste 
kvartalene. Det er dialog med interessenter til deler av de 
ledige arealene.

Det er avdekket forurensing på tilliggende eiendommer. 
Forurensingen er forårsaket av tidligere virksomhet i området 
som benyttet kreosot for impregnering av treverk. Det er 
foreløpig ikke klarhet i om dette også påvirker NBO sin 
eiendom. Det er imidlertid Managers forståelse at NBO 
og NBO sitt eiendomsselskap ikke vil være økonomisk 
ansvarlig for eventuell opprydding, men at dette er et offentlig 
anliggende.

Eslöv Sverige

Eierandel: 100 %

Type eiendom: Kontor/industri

Bebygget areal m2: 8.600

Antall leietakere 1

Utleiegrad 31.12.14 (30.09.14) 3 % (3 %)

Det er kun et mindre areal tilsvarende 3 % av eiendommen 
som er utleid. 

Det er oppnådd enighet med en kjøper om salg av 
eiendommen. Overtakelse planlegges per 30.06.2015. 

FINANSIERNG

Sømmegården ble refinansiert i desember 2014. Det er 
oppnådd vesentlig lavere lånemargin og avdragsfrihet i 2 år.

Generelt har NBO lykkes å oppnå reduserte marginer på 
konsernets lån gjennom de siste kvartalene. Bankmarkedet 
og NBOs lånevilkår følges tett. 

I samme periode har markedsrentene trukket ned. North 
Bridge Opportunity AS har en relativt lav andel av sine lån 
bundet og får således umiddelbar positiv effekt av dette.

NBO

Låneportefølje justert for eierandel 31.03.15

Lån omregnet i NOK MNOK  386,6 

Utløp lån -2015 i NOK MNOK  -   

Vektet utløpstid år  6,0 

Andel NOK 91,7 %

Andel SEK 8,3 %

Vektet rentemargin 1,74 %

Rentebytteavtaler 31.03.15

Pålydende omregnet i NOK MNOK  100,0 

Snitt løpetid år  2,0 

Andel av låneportefølje sikret 25,9 %

Andel av NOK lån sikret 28,2 %

Andel av SEK lån sikret  -   

Eiervektet MTM swaper MNOK  -3,9 

Snitt swaprente NOK (ekskl. margin) 3,14 %

Snitt swaprente SEK (ekskl. margin) n.a.
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Planlegging og status for realisasjon for aksjonærene
Det er tidligere orientert om at Arctic Securities er engasjert 
for å bistå Selskapet og styret med strategi for realisasjon og 
søke beste resultatet med hensyn til hurtighet i gjennomføring, 
behov for garantistillelser, samt netto salgsvederlag. Styret 
og dets rådgivere har sett fordeler med et samlet salg av 
Selskapets eiendommer eller aksjonærenes salg av sine 
aksjer i North Bridge Opportunity AS. Ikke minst vil en slik 
løsning gi hurtighet i oppgjør til aksjonærene og en avklaring 
av vilkår. Per i dag foreligger det imidlertid ikke en slik løsning.

Parallelt med at det arbeides med et samlet salg av 
Selskapets eiendommer og/eller aksjene i Selskapet, 
er det utført salgsprosesser og planlegging av salg av 
enkelteiendommer. North Bridge Opportunity AS har engasjert 
og vil engasjere meglere i de relevante delmarkedene der 
dette anses formålstjenlig. 

Det er oppnådd enighet med en kjøper om salg av Eslöv. 
Overtakelse planlegges per 30.06.2015. Eiendomsverdien 
i salget er MSEK 1 lavere enn ved siste verdivurdering per 
31.12.2014, men er i samsvar med Selskapets egen vurdering 
på samme tid. Eiendommen utgjør ca. 2 % av Selskapets 
brutto eiendomsverdier og transaksjonen har således liten 
innvirkning på Selskapets resultat og verdijusterte egenkapital 
(VEK). Styret og Manager er fornøyd med vilkårene i 
transaksjonen. En lokal eiendomsmegler i Malmö har bistått 
med salget.

SELSKAPSINFORMASJON

Utdeling til aksjonærene
I kommende ordinære generalforsamling vil styret foreslå 
utdeling av NOK 3 per aksje til Selskapets aksjonærer. 
Utdelingen er ikke basert på tidligere nevnte eiendomssalg, 
men har sin bakgrunn i Selskapets positive driftsituasjon.

For at Selskapet enkelt skal kunne gjennomføre utdelinger 
som følge av realisasjon av eiendommer eller annet, vil 
styret be om fullmakt til å gjennomføre utdelinger frem mot 
påfølgende ordinære generalforsamling. Det foreligger per 
i dag imidlertid ingen konkrete planer for utdelinger ut over 
NOK 3 per aksje.

Ordinær generalforsamling
Selskapet planlegger å avholde ordinær generalforsamling 
den 8. juni 2015.

Med vennlig hilsen

North Bridge Opportunity AS/
North Bridge Management AS

(Sign.)
Jørn H. Hynne
Adm. dir.

Oslo, 29. mai 2015
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North Bridge Opportunity AS
Karenslyst allé 4
P.O. Box 211 Skøyen
0213 Oslo - Norge

Kontakt
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