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Eiendomsoppdatering
Newsec er kilde til verdier og yieldnivåer1) i tabellene under.
Verdivurderingene er oppdatert per 31. mai 2012. Det er også
beregnet VEK per eiendomsselskap som fremkommer i tabellene under. Tallene er dog ikke styrebehandlet eller revidert.
Det kan være forenklinger eller andre forhold som gjør at
informasjonen i tabellene under ikke er fyllestgjørende.
Lund Business Park
Eierandel:
Type eiendom:
Bebygget areal m2:

Lund, Sverige
100 %
Industri/kontor/lager

Det har utover dette ikke vært særskilte hendelser knyttet til
drift og vedlikehold i perioden.

75.702

Antall leietakere
Årsleie pr. 31.05.2012 (MNOK)

På drift og vedlikeholdssiden er det igangsatt forprosjekt for
utbedring av inneklima. Arbeidet er fremskyndet da det har
vært tre tilløp til brann knyttet til ventilasjonsaggregatene på
kort tid. I den forbindelse, er det nå bestilt to nye ventilasjonsaggregater som vil bli installert i løpet av sommeren. Dette vil
redusere energiforbruket og bedre inneklimaet i eiendommen.
Investeringen er i størrelsesorden MNOK 1,3.

11
34,0

Klostergata
Eierandel:

Verdi pr. 31.05.2012 (MNOK)

318,6

Type eiendom:

Yield pr. 31.05.2012

8,2 %

Bebygget areal m2:

VEK pr. 31.05.2012 (MNOK)

141,2

Antall leietakere

Det er ingen vesentlige hendelser å rapportere om knyttet til
eiendommen i perioden.
Innherredsveien 7

Trondheim
100 %

Type eiendom:

Kontor

Sømmegården

Bebygget areal m2:

18.533

Eierandel:

Årsleie pr. 31.05.2012 (MNOK)
Verdi pr. 31.05.2012 (MNOK)
Yield pr. 31.05.2012
VEK pr. 31.05.2012 (MNOK)

18
20,5
273,0
7,25 %
84,3

Type eiendom:
Bebygget areal m2:

Det har utover dette ikke vært særskilte hendelser knyttet til
drift og vedlikehold i perioden.
Trollåsveien 34-36
Eierandel:
Type eiendom:
Bebygget areal m2:
Antall leietakere
Årsleie pr. 31.05.2012 (MNOK)
Verdi pr. 31.05.2012 (MNOK)
Yield pr. 31.05.2012
VEK pr. 31.05.2012 (MNOK)

Oppegård
100 %

2

Sandnes
40,63 %
Kontor/undervisn.
11.600

Årsleie pr. 31.05.2012 (MNOK)
Verdi pr. 31.05.2012 (MNOK)
VEK* pr. 31.05.2012 (MNOK)

15
12,1
143,0
7,75 %
18,7

Det har ikke lykkes å leie ut ledige lokaler i 1. kvartal 2012. Det
settes nå ytterligere ressurser på utleiearbeidet. Ledig areal
utgjør ca 700 m2 kontor/handel og ca 600 m2 lager/boder.
Mattilsynet, som leier et areal på ca 1 700 m2, har orientert om
at de vil samlokalisere seg med øvrige deler av Mattilsynet på
annen adresse, noe som mest sannsynlig vil skje i 2015. De
vil således ikke forlenge leieforholdet vesentlig ut over utløpstidspunkt for kontrakten (juni 2014).

Kontor/lager
10.253
23

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

8,7
87,0
9,0 %
27,9

Ole Bullsgt.
Eierandel:
Type eiendom:
Bebygget areal m2:

Det er pr. mai 781 m ledig utleibart areal i eiendommen,
som gir en utleiegrad på 92 %. Det arbeides kontinuerlig med
reforhandling av leieavtaler og med nye leietakerinteressenter.
2

1) Yield er et nøkkeltall som beskriver direkteavkastningen på en eiendom. Yield
for en eiendom beregnes som leieinntekter fratrukket kostnader dividert med
eiendommens estimerte markedsverdi. En leieinntekt fratrukket eierkostnader, på
eksempelvis NOK 6 millioner og en markedsverdi av eiendommen på NOK 100
millioner gir en yield på 6,0 prosent (6 mill/100 mill).

Sandnes
100 %
Kontor/handel
5.523

Antall leietakere

12

Årsleie pr. 31.05.2012 (MNOK)

2,9

Verdi pr. 31.05.2012 (MNOK)
Yield pr. 31.05.2012
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6.900

Antall leietakere

Yield pr. 31.05.2012

Det er pr mai 1 186 m2 ledig utleibart areal i eiendommen,
som gir en utleiegrad på 93 %. Det arbeides kontinuerlig med
utleie av ledige arealer og med oppjustering av leienivå. Nytt
inngangsparti mot Kirkegaten er noe forsinket, men ferdigstilles i det vesentligste i disse dager.

70,98 %
Kont./helse/handel

Eiendommen søkes solgt og det forventes snarlig avklaring i
den forbindelse. Enkelte nøkkelopplysninger er holdt tilbake
av hensyn til salgsprosessen. Det har utover dette ikke vært
særskilte hendelser knyttet til drift og vedlikehold i perioden.

Eierandel:

Antall leietakere

Trondheim

VEK pr. 31.05.2012 (MNOK)

47,2
8,50 %
5,9

Det ble i midten av mai oppdaget sprekkdannelser i bygningsmassen, antatt i forbindelse med grunnarbeider på naboeiendommen. Saken følges opp mot byggherre og forsikringsselskap i tillegg til at det teknisk kyndig personell utfører målinger
og undersøkelser. Utover dette, er det ingen vesentlige
hendelser å rapportere om knyttet til eiendommen i perioden.
Mejselgatan
Eierandel:
Type eiendom:
Bebygget areal m2:

Vellinge, Sverige
100 %
4.110
1

Årsleie pr. 31.05.2012 (MNOK)
Yield pr. 31.05.2012
VEK pr. 31.05.2012 (MNOK)

Sollihøda, Bærum

Eierandel:

100 %

Type eiendom:

Utvikl. tomt bolig

Tomt m2:

480.000

Antall leietakere

-

Årsleie pr. 31.05.2012 (MNOK)
Verdi pr. 31.05.2012 (MNOK)

128,0

Yield pr. 31.05.2012

n/a

VEK pr. 31.05.2012 (MNOK)

86,5

Lager/kontor

Antall leietakere
Verdi pr. 31.05.2012 (MNOK)

Avtjerna

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

2,9
35,6
7,50 %
15,2

Eiendommen er lagt ut for salg gjennom eiendomsmegler i
Sverige. Det er ingen vesentlige hendelser å rapportere om
knyttet til eiendommen i perioden.

MARKED
Generelt
De nordiske økonomiene er eksportavhengige - eksport står
for omtrent halvparten av nordisk BNP, hvor en stor andel går
til EU-land, og den globale nedgangen vil derfor påvirke regionen i 2012. Imidlertid vil den økonomiske veksten i regionen
bli god og innenlandsk etterspørsel forventes å bli en viktig
kilde til økonomisk vekst.

Kreditt
Krav til økt kapitalbase for europeiske banker (frist juni
2012), i kombinasjon med et dårlig marked for bankaksjer,
har medført at de søker å gjøre grep for å trimme balansen
fremfor å hente inn mer egenkapital. Dette i kombinasjon med
likviditetsutfordringer i det europeiske banksystemet, førte til
redusert kredittilgang i 2011.
Det nordiske eiendomsmarkedet vil se lavere kredittilgjengelighet, mer selektive banker og økte rentemarginer i 2012 og
2013.
Transaksjoner
Selv om transaksjonsvolumet i Norden forventes å falle noe
i 2012, ventes det at markedet fortsatt vil være ganske likvid,
spesielt for prime eiendommer, noe som skyldes sterke fundamentale økonomiske forhold, et solid banksystem og stor
grad av markedstransparens.

Figuren over viser forventet vekst i brutto nasjonalprodukt i 2012 og 2013
for blant annet Norge og Sverige. Kilde: Newsec.

Regionens sterke underliggende faktorer forventes å gi utslag
i en periode med lokal vekst kombinert med et lavt internasjonalt rentenivå - en kombinasjon som kan skape et sterkt
potensiale i eiendomsmarkedet.

Figuren over viser kvartalsvise transaksjonsvolumer i de nordiske landene. Kilde: Newsec.
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Prime kontorleie i Stockholm CBD steg med rundt 15 % i
perioden 2010-2011 og forventes å fortsette å stige de neste
årene, dog i et lavere tempo. Oslo CBD er et volatilt leiemarked og leienivået steg med litt i overkant av 10 % i perioden
2010-2011. Den sterke norske økonomien vil medføre fortsatt
leieøkning, om i et noe lavere tempo i 2012, fulgt av et fall i
2013 på grunn av lavere økonomisk vekst og økt tilbud av
kontorarealer.

Eiendomsverdiøkningene i de nordiske landene som vi har
sett de siste årene, vil stabilisere seg i 2012, ettersom leienivåøkningen vil avta, og yieldnivåene vil skifte oppover.
Mens kontantstrøm for prime eiendommer vil være stabile i
2012-2014, vil yieldnivåene primært bli påvirket av begrenset
kredittilgang, forventninger om lavere leievekst og generell
økonomisk usikkerhet. Prime eiendom vil være mer etterspurt
enn eiendom med lavere kvalitet og dårligere beliggenhet på
grunn av investorenes søken etter forutsigbare kontantstrømmer.

Figuren over viser utvikling i leienivå for «prime» kontorarealer i et utvalg
nordiske byer. Kilde: Newsec.
Figuren over viser utviklingen i prime yield for kontoreiendommer i et
utvalg nordiske byer. Kilde: Newsec.

Kontorarealer vil fortsatt gjøre det bra i årene fremover, selv
om eiendomsverdiene vil falle noe i 2012-2013. Selv om
leienivåøkningen vil avta noe, vil servicesektoren i de store byene fortsette å vokse, og generere en kontinuerlig etterspørsel
etter kontorarealer av høy kvalitet.
Newsec er kilde til hele markedskapittelet.

Bildet viser eiendommen Innherredsveien 7 i Trondheim, sett fra «Solsiden».
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SISTE ORDINÆRE DRIFTSÅR FOR NBNP
Inneværende år er planlagt å være NBNP sitt siste ordinære
driftsår. Styret og Manager har over tid arbeidet med en plan
for dette som ved gjennomføring innebærer at de av aksjonærene som ønsker realisasjon skal få det vesentligste av
sin investering likvidert og utbetalt i løpet av 3. kvartal i år.
Dette innebærer til dels salg av enkelteiendommer og salg
av aksjer i NBNP. Avtjerna har vi imidlertid valgt å anbefale at
videreutvikles før realisering. Under følger en orientering i den
forbindelse.
Salg av eiendom
Salgsprosessen for Klostergata har vært satt på vent i påvente
av avklaringer knyttet til forkjøpsretter. Dette anses nå å være
avklart og vi forventer at eiendommen snarlig vil være solgt.
Salget forventes gjennomført på et nivå som tilsvarer sist
kjente verdivurdering og VEK per desember 2012. Et salg forventes å frigjøre i underkant av MNOK 60 etter salgsomkostninger som snarlig etter salget vil kunne deles ut til selskapets
aksjonærer, dog slik at en andel av beløpet vil måtte holdes
tilbake i noe tid grunnet normale garantistillelser.
Salgsprosessen for Mejselgatan har tatt noe lengre tid enn forventet. Det foreligger dog konkret kjøpsinteresse på eiendommen, men det må forventes noe svakere salgspris enn sist
kjente verdivurdering. Et salg forventes å frigjøre ca MNOK
11,5 etter salgskostnader som vil kunne deles ut til selskapets
aksjonærer med de samme forbehold som nevnt for Klostergata.
Salg av aksjer i NBNP
Et utvalg av NBNPs eiendommer er presentert for institusjonelle investorer i Europa. Dette gjelder eiendommene Lund
Business Park, Innherredsveien, Trollåsveien, Ole Bulls gate

(Elvegata Atrium) og Sømmegården. Dette er eiendommer
som til dels har ytterligere utviklingspotensial og hvor Manager ser muligheter for betydelig verdiutvikling de kommende
årene. Det er nå interesse for kjøp av aksjer i NBNP hvor
øvrige eiendommer forutsettes fisjonert ut (eller solgt) og hvor
NBNPs levetid forlenges med 6 år. De av dagens aksjonærer
som ønsker å realisere sin investering, vil med dette kunne
selge sine aksjer basert på et kjøpstilbud fra en institusjonell
investor og de som ønsker å videreføre sin investering i NBNP
har muligheten til dette. Et formelt og bindende kjøpstilbud
foreligger ikke per i dag, men det er pågående prosesser
som forventes å lede frem til dette. Vi forventer at oppgjør
for et slikt aksjesalg vil kunne foreligge i september i år. En
gjennomføring av dette forutsetter tilslutning av et tilstrekkelig
antall selgere av aksjer samt godkjennelse av vedtektsendring
i generalforsamlingen.
Fisjon
Avtjerna anbefales ikke realisert innenfor NBNPs opprinnelige
levetid og er ikke aktuell for salg til institusjonelle investorer.
Styret og Manager vil derfor foreslå at eiendommen skilles ut
i en egen eierstruktur gjennom en fisjon slik at Avtjerna kan
foredles videre før realisering. Det vil også være hensiktsmessig at eiendommene som nå er i salgsprosesser, Klostergata
og Mejselgatan, fisjoneres ut sammen med Avtjerna. Dette vil
ikke endre salgsprosessen for disse, ei heller at netto salgsvederlag skal deles ut til dagens aksjonærer så raskt som
mulig, men det vil bidra til at et salg til en institusjonell investor
av aksjene i «nye NBNP» vil kunne gjennomføres enklere og
på et tidligere tidspunkt. Det arbeides per i dag med et slikt
fisjonsforslag som styret eventuelt vil forelegge for generalforsamlingen.

Bildet viser Lund Business Park i Lund, Sverige.
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Bildet viser eiendommen Innherredsveien 7 i Trondheim, sett fra Kirkegata.

6 | www.northbridge.no

selskapsinformasjon
Ordinær generalforsamling
Planlagt tidspunkt for ordinær generalforsamling er kl 10.00
den 26. juni.
Inngangsverdi og skjermingsfradrag
Vi har erfart at enkelte tidligere aksjonærer i NP Eiendomsinvest AS har fått rapportert feil inngangsverdi og skjermingsfradrag for sine aksjer i North Bridge Nordic Property AS for
2011. Vi oppfordrer den enkelte til å kontrollere aksjonæroppgaven. Ved mistanke om feil kan Aksjonærregisteret (underlagt Skatteetaten) kontaktes.

Med vennlig hilsen
North Bridge Nordic Property AS/
North Bridge Management AS
(Sign.)
Jørn H. Hynne
Adm. dir.
Oslo, 4. juni 2012
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