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Finansiering

north Bridge Management as (Manager) har beregnet foreløpig verdijus-
tert egenkapital (VeK) per aksje i north Bridge Opportunity as (nBO) til 
nOK 105,52 per 31.12.2010, en økning på 8,3 % i andre halvår 2010. 

VeK per aksje er på dette grunnlag 10,4 % høyere enn ved selskapets 
oppstart i 2007, på tross av et meget utfordrende eiendomsmarked i store 
deler av 2008 og 2009. Verdiøkning på investeringene i sømmegården 
eiendom as (49,8 % eierandel) og Trekanten eiendom og Drift as (100 
% eierandel), har vært de vesentligste bidragsyterne til den positive VeK-
utviklingen i annet halvår 2010.

Tabellen til høyre viser utvikling i VeK per aksje siden selskapets oppstart. 

som grunnlag for beregningen av VeK per 31.12.2010 er det foretatt 
eksterne, uavhengige verdivurderinger av selskapets eien dommer av 
newsec i norge og sverige. VeK beregnes ved at det fra summen av 
eiendoms verdiene, basert på verdi vurderingene, gjøres fradrag for gjeld, 
og det korrigeres videre for netto arbeids kapital i konsernet, latent skatt 
og markeds verdi av finansielle instru menter. VeK er således et uttrykk for 
aksjo nærenes eierskap til de under liggende verdier i selskapet.

VeK per aksje per 24.2.2011 er beregnet til nOK 106,99. Den positive 
VeK-utviklingen i perioden 31.12.2010 til 24.02.2011 skyldes hoved-
sakelig en økning i netto arbeidskapital og en reduksjon i negativ verdi 
på rentebytteavtalene. Beregningen er utført som grunnlag for fast settelse 
av tegningskurs i den påbegynte emisjonen med bestillingsperiode fra 
28.2.2011 til 29.04.2011. eiendoms verdiene er i denne beregningen 
uendret fra 31.12.2010. 

Tidspunkt
VEK/aksje  

(NOK)
Endring VEK/aksje siste 

periode
Endring VEK/aksje siden 

oppstart

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

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

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

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

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

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

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

31.12.2010* 105,52 8,3 % 10,4 %

24.02.2011** 106,99 1,4 % 11,9 %

  * Foreløpig beregnet VEK. 
** I forbindelse med påbegynt emisjon, er det gjort en ekstraordinær beregning av VEK per 24.02.2011.

Under følger sammendrag av låne-
finansieringen per 31.12.2010 for de enkelte 
selskaper eiet av nBO. Låne porteføljen er 
i tabellen justert for selskapets eier andeler 
og inkluderer selskapets andel av gjeld i 
tilknyttede selskaper. nøkkeltall og summen 
av lån vil derfor avvike fra konsernregn skapet. 
Det er ingen vesent lige endringer i låneporte-
følje etter 31.12.2010. Det er hverken inngått 
nye eller utløpt rente bytteavtaler i perioden 
1.1.2011–2.3.2011. Den negative verdien 
på løpende rentebytteavtaler er dog halvert 
i samme periode.

Låneportefølje justert for eierandel

Lån omregnet i NOK MNOK 191,0

Utløp 2011 omregnet i NOK MNOK  -   

Vektet utløpstid år 14,7

Andel NOK % 82

Andel SEK % 18

Rentebytteavtaler

Pålydende omregnet i NOK MNOK 102,4

Snitt løpetid år 5,0

Andel av låneportefølje sikret % 54,0

Herav andel av NOK lån % 69,0

Herav andel av SEK lån % -

Rentesats NOK (ekskl. margin) % 4,09

Rentesats SEK (ekskl. margin) % n.a.

FOreLøpig VeK-Beregning per 31.12.2010 Og 24.2.2011

nBO Viser sTerK VeK-UTViKLing  
BLanT eienDOMsFOnDene

Utbyttejustert VEK-utvikling for 9 norske og nordiske "eiendomsfond" (30.06.2007 til 31.12.2010)
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North Bridge Nordic Property AS

Nordisk Areal Invest AS (First)

North Bridge Opportunity AS

Storebrand Eiendomsfond ASA (Privat)

Aberdeen Eiendomsfond Norge I KS

Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA

Pareto Eiendomskapital ASA

DnB Eiendomsfond I AS (Fortin AS)

Aberdeen Eiendomsfond Norden/Baltikum ASA
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nBO har hatt en avvikende strategi i forhold til 
de fleste andre fondene i analysen og har større 
grad søkt etter ”tilleggs avkastning”, eksempel-
vis gjennom utbyggings muligheter, husleie-
økninger utover indeks, og annet potensial som 
kan realiseres gjennom foredling og eiendoms-
utvikling. i tillegg er investe ringene gjennomført 
over lengre tid, og det er i en viss grad søkt å 
”time” markedet. 

Det kan for øvrig være store ulikheter 
mellom investeringsstrukturene, herunder 
eksempelvis belåning, investerings mandat, 
slik at grafen ikke nødvendigvis representerer 
”benchmarking” på like vilkår. 

grafen over viser utvikling i verdi justert 
egenkapital (VeK) per aksje for ”eiendoms-
fond” med et norsk eller nordisk mandat. 
eventuelt utbytte er tillagt de rapporterte 
VeK-tallene for å reflektere avkastningen 
til en investor som har hatt eierskap 
sammen hengende i perioden fra 30.6.2007 
til 31.12.2010. 

analysen viser at de øvrige 7 eiendoms-
fondene, eksklusive nBnp som også har 
north Bridge Management som manager, i 
gjennomsnitt har hatt et verdifall på 38,1 % per 
31.12.2010, mens nBO kan vise til en verdi-
økning på 10,4 % i samme periode.
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eienDOMsOppDaTering

Phima-porteføljen generelt
nBO (80 %) og lokal partner (20 %) har så langt 
ikke lykkes med å foredle de 3 eiendommene i 
den såkalte ”phima-porteføljen”, og eiendommene 
vurderes solgt.

eiendommene utgjør 8 % av verdijustert 
egenkapital per 31.12.2010 og 17 % av brutto 
eiendomsverdier. Kostpris i 2008 var MseK 
69,7 og sum verdivurderinger var MseK 68,5 
per 24.02.2011. 

porteføljens samlede leieinntekter vil i ”worst 
case” reduseres fra MseK 6,5 til MseK 3,9 
gjennom utløp av kontrakter i hhv. mars 
og august. arbeid med reutleie pågår. 
Forannevnte, mulige leiebortfall er kjent 
informasjon i verdivurderingene per 31.12.2010. 
eiendommene er belånt med MseK 51, og det 
søkes nå proaktivt avdragsfritak ved behov, for 
å bedre inndekningen av løpende kostnader.

Trelleborg (80 %)
en leietaker har sagt opp leiekontrakten for 
et areal på 900 m2 av et totalt utleibart areal 
på 7.782 m2 med virkning fra august 2011. 
Leietakeren er i ferd med å flytte virksomheten 
fra sverige til øst-europa og Dublin.

Øvrige eiendommer
Det er kun mindre eller ingen endringer for de 
øvrige eiendommene i perioden.

MarKeD

Eiendomsmarkedet – Norge
Leieprisstatistikk fra 
eiendomsverdi næring viser 
at gjennomsnittsleien (i nomi-
nelle kroner) for kontor i Oslo 
har økt fra nOK 1.550 per m2 
i 3. kvartal til nOK 1.570 per m2 
i 4. kvartal 2010. Til sammen-
ligning var forrige ”toppnote-
ring” på nOK 1.680,- per m2 
høsten 2008. 

samlet transaksjonsvolum for 
omsetning av næringseiendom 
i norge ble i 2010 ca. nOK 40 
milliarder.

Verdivurderer newsec sine 
anslag viser at prime Yield1 for 
kontor i Oslo CBD er ned med 
0,25 prosentpoeng til 5,75 % 
i løpet av 4. kvartal 2010. prime 
Yield i Bergen er ned med 
0,25 prosentpoeng til 6,00 %, 
og prime Yield i stavanger 
og Trondheim er uendret på 
henholdsvis 6,25 % og 6,5 % 
i samme periode. 

Makro – Norge
nordea Markets forventer 
samlet en rimelig god vekst 
i norsk økonomi i perioden 
2010–2012, med en estimert 
vekst i Bnp på 2,0 %, 
3,0 % og 3,1 % for årene 
2010–2012.

nordea Markets’ prognoser 
viser at arbeids ledigheten 
forventes å holde seg uendret 
på 3,5 % fra 2010 til 2011 og 
synke til 3,4 % i 2012.

nordea Markets opplever ingen 
press tendenser i økonomien 
nå, samtidig som de anser 
inflasjonen for å være relativt 
lav. nordeas estimater viser 
en forventet inflasjon på 2,4 % 
i 2010, 1,8 % i 2011 og 2,0 % 
i 2012. 

norges Bank har holdt 
styrings renten uendret på 
2,00 % i perioden fra mai 2010 
til februar 2011 (de siste seks 
rente møtene). nordea Markets 

anslår at styrings renten vil begynne å øke i 2011 
og nå en topp på 4,5 % i 2013.

Eiendomsmarkedet – Sverige
prognoser fra newsec viser at prime Yield i stockholm 
forventes å reduseres med 0,25 prosentpoeng fra 
5,00 % i 2010 til 4,75 % i 2011. i gøteborg forven-
tes prime Yield å synke med 0,25 prosentpoeng fra 
5,50 % til 5,25 % fra 2010 til 2011. i Malmø ventes en 
nedgang på 0,15 prosentpoeng fra 5,75 % i 2010 til 
5,60 % i 2011.

Makro – Sverige
Den svenske økonomien normaliserte seg i følge 
nordea Markets i løpet av 2010. Både Bnp-vekst 
(estimert til 5,5 % i 2010, 4,5 % i 2011 og 2,8 % i 
2012) og arbeidsledigheten gikk tilbake til det som 
var normalnivåer før finanskrisen og offent lige bud-
sjetter kom i balanse.

nordea Markets anslår at inflasjonen i sverige var 
1,2 % i 2010, og at den vil bli 2,7 % i 2011 og 3,0 % 
i 2012

nordea Markets forventer at styrings renten vil 
være 2,50 % ved utgangen av 2011 og 3,50 % ved 
utgangen av 2012.

Arbeidsledighet
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Figuren over viser at den svenske arbeidsledigheten sank fra rundt 9,0 % til under 8,0 % i 2010.  
Kilde: HolbergFondene

Sverige Finland Danmark Norge
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 Kilde: HolbergFondene

Rapportering
i tillegg til kvartalsvise statusrapporter som 
sendes alle aksjonærer til adresse registrert 
i Vps, meldes vesentlige selskaps nyheter 
på www.northbridge.no. 

Med vennlig hilsen
north Bridge Opportunity as/
north Bridge Management as

(sign.)
eivind Devold
adm. dir.

Oslo, 4. mars 2011 

seLsKapsinFOrMasJOn

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