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SAMMENDRAG

ENDELIG VEK-BEREGNING PR. 31.12.2013

Det har ikke vært transaksjoner eller andre vesentlige 
hendelser i North Bridge Opportunity AS (NBO / Selskapet) i 
første kvartal 2014. 

Innstallering av nye ventilasjonsanlegg i Trekanten er iverksatt. 
Dette representerer en relativt stor investering for Selskapet. 

Det er noe økning i ledigheten på Trekanten og Trollåsveien. 
Dette følges opp med økt fokus og ressursbruk knyttet til 
utleiearbeidet.

Endelig verdijustert egenkapital (VEK) pr. 31.12.2013 er NOK 
110,52 per aksje. Dette representerer en økning på 5,2 % 
siden 30.06.2013.

Det er foreløpig ikke besluttet utdelinger med utgangspunkt 
i årsregnskapet for 2013, men styret vil vurdere 
grunnlaget for en utdeling til høsten. Bakgrunnen for at 
Selskapet er avventende med utbytte er de pågående 
investeringsprosjektene samt et ønske om å etablere en noe 
høyere kapitalbuffer.

Lånemarkedet har vært i bedring det siste halvåret. 
Manager har arbeidet aktivt for bedring av Selskapets 
lånebetingelser. I denne forbindelse er det oppnådd lavere 
lånemarginer og bedre avdragsprofil. Dette vil bidra til høyere 
utdelingsevne fremover. Selskapets prognoser viser bedring i 
kontantstrømmen for kommende perioder.

Endelig VEK pr. 31.12.2013 er NOK 110,52 per aksje som er 
NOK 2,02 høyere enn foreløpig beregnet VEK som tidligere er 
rapportert.

Endringen fra VEK pr. 30.06.2013 til VEK pr. 31.12.2013 er 
positiv med NOK 5,45 pr. aksje. Dette representerer en økning 
på 5,2 % i VEK for andre halvår 2013.

Tidspunkt 

VEK/
aksje 

(NOK)

VEK/aksje 
(NOK) inkl.  

utdeling1)

Endring VEK/
aksje siste 

periode1)

Endring 
VEK/ 

aksje siden 
oppstart1)

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 12,7 % 15,7 %

31.12.2013 110,52 116,02 5,2 % 21,4 %

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 30.06.14 (31.12.13)  85 % (90 %)

Per juni 2014 var det 2163 m² ledig utleibart areal i 
eiendommen, som gir en utleiegrad på 85 %. Dette er en 
reduksjon i utleiegrad på 5 % fra 31.12.2013.

Det var forventet økt ledighet i denne perioden. Ledigheten 
forventes å øke ytterligere ut over høsten. Manager har 
tilordnet utleiearbeidet større ressurser slik at eiendommen 
raskest mulig kommer tilbake til ønsket utleiegrad. 
Eiendommen er svært fleksibel i forhold til arealstørrelser 
som kan tilbys leietakerne. Eiendommen fremstår i god 
stand og som relativt attraktiv i sitt lokalmarked. Ved tidligere 
anledninger der større leietakere har fraflyttet eiendommen, 
har det ledige arealet blitt absorbert relativt raskt av nye 
leietakere, men det må legges til grunn en høyere ledighet i en 
periode.

Arbeidet med utskifting av deler av ventilasjonsanlegget i 
eiendommen er under utførelse og har så langt gått etter 
planen og i tråd med budsjett. Gjennomføringen forventes å 
strekke seg over 2 år. Samlet investering vil være ca MNOK 
10. Tilbakemelding fra meglere og leietakere er at tiltaket 
verdsettes og bedrer eiendommens attraktivitet. 

Under ekstremvær er det vanninntrenging enkelte steder i 
fasaden. Det er gjennomført undersøkelser i etterkant av dette 
og hvor blant annet leverandøren av fasadelementene har 
deltatt. Med utgangspunkt i dette planlegges det å legge nye 
tettelister og beslag mellom fasadeplatene og mot vinduene 
på den mest utsatte delen av fasaden. Vurdering av tiltak 
på øvrige deler av fasaden vil gjøres når det foreligger mer 
erfaring med effekten av dette.

Sømmegården Sandnes

Eierandel: 90,4 %

Type eiendom: Kontor/undervisn.

Bebygget areal m2: 11.600

Antall leietakere 15

Utleiegrad 30.06.14 (31.12.13) 95 % (95 %)

Per juni 2014 var det 636 m² ledig utleibart areal i 
eiendommen. Dette gir en utleiegrad på 95 %. 

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 
formålet vil være å gi fellesareal et likt og mer moderne utrykk. 

Ett av eiendommens kjøleanlegg er byttet ut i perioden. 

Trollåsveien 34-36 Oppegård

Eierandel: 100 %

Type eiendom: Kontor/lager

Bebygget areal m2: 10.159

Antall leietakere 20

Utleiegrad 30.06.14 (31.12.13) 80% (85%)

Per juni 2014 var det 2067 m² ledig utleibart areal, som gir en 
utleiegrad på 80 %. Dette er reduksjon i utleiegrad på 5 % fra 
31.12.2013. 

Manager har sammen med utleiemegler fokus på utleie av 
ledige lokaler i eiendommen. Det er inngått nye leieforhold 
i perioden og det er dialog med nye interessenter. Likevel 
forventes ytterligere noe økning i ledighet i kommende 
periode. En stor andel av den nye ledigheten vil være 
lagerareal. Det er relativt god etterspørsel etter lagerareal, 
men normalt prioriteres interessenter som også har behov for 
noe kontor. 

Sandvika Kino Sandvika

Eierandel: 100 %

Type eiendom: Kultur

Bebygget areal m2: 4.339

Antall leietakere 1

Utleiegrad 30.06.14 (31.12.13) 100 % (100 %)

Eiendommen er fullt utleid til SF Kino. 

Det er ingen vesentlige hendelser å rapportere om knyttet til 
eiendommen i perioden.

Innherredsveien 7 Trondheim

Eierandel: 25 %

Type eiendom: Kontor

Bebygget areal m2: 18.533

Antall leietakere 18

Utleiegrad 30.06.14 (31.12.13)  94 % (93%)

Per juni 2014 var det ca 1 191 m2 ledig utleibart areal, som gir 
en utleiegrad på 94 %. 

Hoveddelen av det nye veisystemet som skal lede bort 
gjennomgangstrafikk og tungtransport fra Innherredsveien 
er nå åpnet. Det er politisk enighet om at Innherredsveien 
(gaten) skal oppgraderes, men det er fortsatt ikke avklart 
hvordan gaten skal fremstå og hvilke tiltak som skal utføres.
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Trelleborg Sverige

Eierandel: 100 %

Type eiendom: Kontor/lager

Bebygget areal m2: 7.800

Antall leietakere 7

Utleiegrad 30.06.14 (31.12.13) 81 % (76 %) 

Per juni 2014 var det ca 1 451 m² ledig utleibart areal i 
eiendommen, som gir en utleiegrad på 81 %. I forrige rapport 
ble det orientert om at en leietaker innen VVS-virksomhet gikk 
konkurs. Virksomheten er nå etablert på nytt og det er inngått 
leieavtale i de samme arealene som utgjør 440 m2. 

Eslöv Sverige

Eierandel: 100 %

Type eiendom: Kontor/industri

Bebygget areal m2: 8.600

Antall leietakere 1

Utleiegrad 30.06.14 (31.12.13) 14 % (3 %)

Per juni 2014 var det 7 399 m2 ledig utleibart areal i 
eiendommen, som gir en utleiegrad på 13 %. Siden forrige 
rapport har Kavli AB leid et lagerlokale som utgjør ca 900 m2. 
Leietakersøk forsetter i samarbeid med lokal eiendomsmegler. 
Eiendommen utgjør kun ca. 2 % av Selskapets brutto 
eiendomsverdier.

Trekanten.
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SELSKAPSINFORMASJON

Ordinær Generalforsamling
Selskapets ordinære generalforsamling ble avholdt den 25. 
juni 2014.

Utdeling
Det er foreløpige ikke besluttet utdeling til aksjonærene med 
utgangspunkt i årsregnskapet for 2013. Bakgrunnen for at 
Selskapet er avventende med utdeling er investeringspro-
grammet i Trekanten samt et ønske om å etablere en større 
kapitalbuffer. Selskapet besluttet imidlertid i ordinær general-
forsamling å gi styret fullmakt til utdeling av inntil NOK 3 per 
aksje. Styret og Manager vil vurdere grunnlaget for en slik 
utdeling til høsten.

Lånemarkedet har bedret seg det siste halvåret. Manager 
har arbeidet aktivt med Selskapets långivere og oppnådd 
lavere marginer og forbedret avdragsstruktur. Samtidig er 
kontantstrømmen fra drift forbedret på enkelte av Selskapets 
eiendommer. På den bakgrunn viser Selskapets prognoser at 
utdelingsevnen vil øke i tiden fremover.

Med vennlig hilsen

North Bridge Opportunity AS/
North Bridge Management AS

(Sign.)
Jørn H. Hynne
Adm. dir.

Oslo, 2. juli 2014
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