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Oppsummering
Kraftige svingninger i rentemarkedet,
banker i krise og aksjekurser på samme
nivå som for 10 år siden, markerer tydelig
at vi har fått en finanskrise, også i Norge.
Krisen er blitt kraftigere enn de fleste
kunne forestilt seg, og dette har fått
myndighetene i de vestlige land til å
handle aktivt og koordinert med den
målsetting å redusere skadevirkningene av
krisen. Uroen har så langt i beskjeden grad
påvirket sysselsettingen og leiemarkedet
for næringsbygg, men dette kan endre seg
dersom uroen vedvarer.
Med en forholdsvis lav belåningsgrad
på rundt 50 % og en god likviditetssituasjon, har North Bridge Nordic Property-

Markedskommentar
Den pågående finanskrisen førte i tredje
kvartal 2008 til en kraftig økning i de korte
rentene, med en toppnotering for 3 måneder NIBOR rente den 1. oktober på 7,91
%. Økningen skyldes svekket tillit mellom
bankene i interbankmarkedet hvor likviditeten i løpet av kort tid ble svært dårlig. Nivået
på 3 måneder NIBOR rente har imidlertid falt
betydelig inn i 4. kvartal, til et nivå på rundt
6,0 % per 20. november 2008, som følge av
ulike tiltakspakker og kutt i styringsrenten.
Lange norske renter, målt ved 10 års swaprente, falt med rundt 0,60 prosentpoeng i
3. kvartal, og ble notert til rundt 5,5 % den
1. oktober 2008. Fallet har fortsatt inn i 4.
kvartal, og 10 års swaprente ligger på rundt
4,7 % per 20. november 2008, en nedgang
på hele 1,2 prosentpoeng siden utgangen av
andre kvartal 2008.
Som følge av bankenes høyere innlånskostnader, har marginen på tilbud om nye
lån økt vesentlig, og i mange tilfeller blitt mer
enn doblet fra de nivåer vi så ett år tilbake
i tid. I den grad låneavtalene åpner for det,
har långiver søkt å øke marginen også på
eksisterende lån. I gjennomsnitt har NBNP
så langt erfart en moderat marginøkning på
sin låneportefølje.
Som en konsekvens at marginøkningene, har mange lånekunder foreløpig ikke
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Tidspunkt

30.06.2008

31.12.2007

VEK per aksje (NOK)*

1 664

1 665

1 556

1 267

1 069

Avkasting siste periode (VEK)

0,0%

7,0%

22,8%

18,5%

n.a.

55,7%

55,7%

45,5%

18,5%

n.a.

VEK (NOK mill.)*

546

546

422

279

212

Netto emittert egenkapital (NOK mill.)

389

389

301

236

212

327 950

327 950

271 448

220 408

198 323

Avkastning siden oppstart

Antall aksjer

30.06.2007 31.12.2006

01.08.2006

* VEK ble sist beregnet 12. mars 2008 i forbindelse med siste emisjon i Selskapet.

konsernet gode forutsetninger for å
komme gjennom denne nedgangskonjukturen på en tilfredsstillende måte. Vi har
god tro på at langsiktige investorer vil få
betalt for å ta risiko over tid.

Verdijustert egenkapital
Verdijustert egenkapital beregnes
halvårlig i North Bridge Nordic Property AS
(NBNP), sist gang 30.06.2008. Neste vurdering foretas per 31.12.2008.

Kilde: Nordea

opplevd et markant fall i finansieringskostnadene, på tross av underliggende rentenedgang. På det tidspunkt rentenedgangen ikke
”spises opp” av høyere lånemargin, er det
rimelig å forvente at yielden innen næringseiendom vil falle, og således gi et positivt
bidrag til verdiutviklingen.
Vi er inne i en periode der långivere på
bred front ser seg nødt til å begrense sin
utlånsaktivitet. Det er mangel på kreditt i
markedet og selv gode lånesøknader vil
kunne få avslag i dagens marked. Dette
påvirker likviditeten i transaksjonsmarkedet
negativt og medvirker til høyere yield, alle
andre faktorer like.

Kapital og investorer
Selskapet har ikke foretatt emisjoner
siste kvartal og det er heller ingen
vesentlige endringer på aksjonærsiden.
Konsernets likviditetsbeholdning er på
NOK 121 millioner per 30. september
2008.
I lys av et mer utfordrende bankmarked, vises hovedtall for Selskapets
låneportefølje med tilhørende rentesikringsavtaler i tabellen på neste side.

Oppsummering låneportefølje og rentesikring
Låneportefølje
Lån

MNOK

459

Vektet utløpstid

år

10,6

Utløp innen 2 år

%

23

MNOK

258

Snitt løpetid

år

4,6

Andel sikret

Rentesikringsavtaler (swapper)
Pålydende

%

56%

herav andel NOK

%

67%

herav andel SEK

%

33%

%

4,82%

Snitt fastrente SEK (eks. margin)
Snitt fastrente SEK (eks. margin)

%

4,08%

MSEK

60

Andel sikret

%

11%

Innslag

%

5,50%

Varighet

år

Rentetak (Cap)

Sum andel rentesikret

4
67%

Investeringskonsernet NBNP hadde ved forrige periodeavslutning 30. juni 2008 en samlet
verdijustert egenkapital på NOK 546 millioner.
Konsernet hadde videre rundt 50 % egenkapitalandel, samt en likviditet på NOK 130 millioner,
tilsvarende rundt 13 % av balansen.
Eiendomsporteføljen
Midlertidig stopp i to utviklingsprosjekter
Selskapet eier 66,67 % av Sveberg Holding
AS, som gjennom det heleide datterselskapet
Sveberg Utviklingsselskap AS eier 100 % av
en tomt lokalisert langs E6 i Malvik kommune
i Sør-Trøndelag. Tomten er ferdig regulert og
prosjektert for et kjøpesenter på ca.15.000 m2.
Som følge av den senere tids ekstraordinære forhold i finansmarkedet har samtlige
kreditorer gitt betinget aksept for et forslag om
en midlertidig betalingsutsettelse. Det søkes nå
en avtale om inntil 12 måneders utsettelse av
byggeprosjektet. Perioden vil brukes til å øke
utleiegraden ytterligere og få på plass tilfredsstillende langsiktig finansiering.
NBNP har totalt skutt inn NOK 14,3 millioner
for en eierpost på 66,67 % av aksjene i Sveberg
Holding AS. Eierposten ble verdsatt til NOK 16,7
millioner som representerte 3,1 % av verdijustert

egenkapital (VEK) i NBNP ved siste verdivurdering 30.06.2008.
Selskapet eier videre 50 % av aksjene i W&N
i Västra Hamnen AB (WN) som eier en tomt
på 2.770 m2 rett ved siden av Turning Torso i
Malmø. Beliggenheten anses å være meget
attraktiv for utvikling både til bolig- og næringsformål. Medaksjonær (50 %) og prosjektutvikler
Wikeborg & Sander Arkitektur och Fastighetsutvecling AB er begjært konkurs. Prosjektet
var i en tidlig prosjekteringsfase med påløpte
prosjekteringskostnader på rundt SEK 2 mill.
Konsekvensen for NBNP av denne hendelsen,
kombinert med dagens finansielle uro, vurderes
å kunne føre til at utvikling av tomten utsettes
inntil videre. Ved en eventuell annen utnyttelse
av tomten enn foreløpig planlagt vil påløpte prosjekteringskostnader i stor grad måtte avskrives.
Inntil videre anvendes tomten til P-plass som gir
årlige inntekter på rundt SEK 600.000 per år.
NBNP har totalt skutt inn SEK 2 millioner for
en eierpost på 50 % av aksjene i WN og har
videre lånt SEK 6 millioner til selskapet. Et mulig
utfall av den oppståtte situasjonen er at NBNP
blir 100 % eier av WN.
Øvrige eiendommer
Innherredsveien, Trondheim (100 %); Rundt
1.100 m2 av totalt 1.900 m2 som var ledig
ved utløpet av forrige kvartal, er nå utleid
på tilfredsstillende, markedsmessige vilkår.
Ledighetsgraden er således redusert til 5 %,
og det jobbes aktivt med å leie ut resterende
ledig areal.
Trollåsveien, Oppegård (100 %); Det er
inngått nye leiekontrakter på til sammen 250
m2, og netto ledig areal er etter dette 1.806 m2
(17 %).
Klostergata, Trondheim (67 %); Klostergata Holding AS inngikk tidlig i 2008 en 15 års
leiekontrakt med Rusbehandling Midt-Norge HF
i Trondheim. Avtalen gjelder leie av lokaler i et
planlagt nybygg på ca 6.500 m2 pluss ca.
50 parkeringsplasser i Klostergata 46-48/
Schwachs gt. 3, der den nye “Trondheimsklinikken” skal holde til. I tillegg er planen å leie
ut resterende ca 10% av det planlagte nybygget
til en dagligvarekjede som er lokalisert i eksisterende bygg på tomten, eventuelt at Rusbehandling Midt-Norge HF leier alt.
Søknad om rammetillatelse ble sendt
Trondheim kommune tidlig i september 2008
og godkjennelse forventes før årsskiftet. Total-

entreprisen er lagt ut på anbud med anbudsfrist
ultimo november 2008. Som følge av redusert
oppdragsmengde, forventes det god interesse
fra entreprenører for oppføring av det planlagte
nybygget.
Med forventet byggestart i 1. halvår 2009 og
en byggetid på rundt 16-18 måneder, planlegges ferdigstillelse i annet halvår 2010.
Ole Bulls gate, Sandnes (100 %), Reguleringsplan ble 1.gangsbehandlet i september, og
skal opp til 2.gangsbehandling i januar 2009.
Det jobbes aktivt og kontinuerlig med utforming
av byggets arealer og innsalg til potensielle
leietakere. Det ventes med å levere rammesøknad til regulering er endelig godkjent, samt en
tilfredsstillende utleiegrad er oppnådd.
Lyckebacken 3 og 5, Lund (100 %), Ombygging av kontorareal for Försäkringskassan er
ferdig prosjektert, og anbudsforespørsler er
utsendt. Prosjektet er i rute med forventet byggestart 20. januar 2009 og forventet innflytting
1. mai 2009.
En betydelig del av midlene som ble mottatt
som kompensasjon for fristilling av areal (omtalt
i forrige statusrapport), er benyttet til leietakertilpasninger og utbedring av areal. Det er også
benyttet midler til innhenting av etterslep på
vedlikehold (asfalteringsarbeid, utbedring av
tak, mv.).
Det er konkret interesse for oppføring av
nybygg på eiendommen, og det utredes nå
nærmere om dette kan realiseres på en tilfredsstillende måte for både utleier og leietaker.

Selskapsinformasjon
I tillegg til kvartalsvise statusrapporter som
sendes alle aksjonærer på VPS-registrert
adresse, meldes vesentlige selskapsnyheter
på internett. Som OTC-notert selskap, publiseres slike nyheter først på www.nfmf.no, og
deretter på www.northbridge.no.
Med vennlig hilsen
North Bridge Nordic Property AS/
North Bridge Management AS
(Sign.)
Eivind Devold
Adm. dir.
Oslo, 26. november 2008
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