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NORTH BRIDGE GRUPPEN
North Bridge Management AS
North Bridge Management AS, også omtalt
som "Manager", ble stiftet 12. juni 2006,
og har som hovedvirksomhet å være
Manager for North Bridge Nordic Property
AS (NBNP eller Selskapet) og
”søsterselskapet” North Bridge
Opportunity AS. Sistnevnte selskap ble
etablert høsten 2007, etter at NBNP var
ferdig oppkapitalisert, og er et
investeringsselskap med tilsvarende
investeringsmandat.
Manager har vært gjennom betydelig
vekst og inngår nå i North Bridge Gruppen
som er en fullskala tilbyder av asset
management tjenester, utvikling,
prosjektfinansiering og forvaltning innen
eiendom. Vi bruker derfor litt spalteplass
på å informere om Manager og North
Bridge Gruppen i denne statusrapporten.
Selskapet har i henhold til
Managementavtalen overlatt den praktiske
daglige ledelsen til Manager. Manager skal
blant annet yte Selskapet bistand i
forbindelse med identifisering av
investeringsobjekter, gjennomføring av
emisjoner i Selskapet, samt yte tjenester
tilknyttet drift, forvaltning og utvikling av
Eiendommene.
North Bridge Management AS kjøper
tjenester fra en rekke underleverandører.
Dette kan inkludere kjøp av tjenester fra
søsterselskap og assosierte selskaper der
dette er hensiktsmessig, til
markedsmessige vilkår.
Ansatte
Eivind Devold (42) er daglig leder i North
Bridge Management AS. Devold vil også
inneha rollen som daglig leder i Selskapet.
I tillegg arbeider Morten Lindvik (56)
(konsulent, økonomi/administrasjon),
Halfdan Th. Wennevold (45)
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(Utviklingsdirektør) og Erik Kristiansen
(36) (Controller) i Manager. Manager
planlegger å ansette to ressurspersoner
innen henholdsvis økonomistyring og asset
management i løpet av 2008.
Manager har inngått en konsulentavtale
med North Bridge Capital Partners Ltd.
som spenner over hele Managers
virksomhetsområde med særskilt vekt på
asset management. Avtalen gir tilgang på
senior eiendomskompetanse fra et miljø
som har en historisk meget sterk "track
record" når det gjelder erverv,
tilrettelegging, drift og utvikling av boligog næringseiendom.
I særlig grad vil Jon Gausen, Kjetil
Grønskag og Ulf Lund utføre oppgaver for
Selskapet.
North Bridge Gruppen
North Bridge Gruppen er en fullskala
tilbyder av asset management tjenester,
utvikling, prosjektfinansiering og
forvaltning innen eiendom.
Aksjonærene i Schøyen Prosjekt & Finans
AS, North Bridge Management AS og
North Bridge Eiendomsforvaltning AS har
gjennom en eiermessig integrering av
virksomhetene dannet en felles
plattform for 5 operative enheter med til
sammen 12 medarbeidere
Samlet brutto eiendomsverdi under
management/ forretningsførsel i North
Bridge Gruppen utgjør per i dag ca 3,7
mrd.
Partnerne i North Bridge Capital Partners
Limited i London kontrollerer 50,3 % av
aksjene i morselskapet North Bridge AS
mens de resterende aksjene vil
kontrolleres av Eivind Devold (daglig leder
i North Bridge Management AS), Dag E.
Arnesen (daglig leder i North Bridge
Capital AS) og Jørn H. Hynne (styreleder i
North Bridge Business Services AS).
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Holdingselskap

100 %

100 %

80 %

North Bridge Management AS

North Bridge Capital AS

North Bridge Eiendomsforv. AS

Asset Management (4)

Prosjektfinansiering (2)

Eiendomsforvaltning (4)

100 %
North Bridge Business Serv. AS

Forretningsførsel (1)

North Bridge Utvikling AS

Eiendomsutvikling

Selskapene i Norge vil fra
etableringstidspunktet omfatte 12
medarbeidere.
North Bridge Capital Partners Limited har
hovedkontor i London og er et partnereiet
selskap engasjert innen asset
management og corporate finance med
eiendomsfokus. Selskapet har konsesjon
fra Financial Services Authority i
Storbritannia, tilsvarende det norske
Kredittilsynet.
Etableringen av North Bridge AS og
innlemmelsen av ovenstående
virksomheter i den nye strukturen er
foretatt med den målsetting å danne
grunnlag for en positiv videreutvikling,
herunder et bredere tjenestetilbud, større
fagmiljø og økte muligheter for å håndtere
store og kompliserte transaksjoner og
prosesser.

AVKASTNING, KAPITAL OG
INVESTORER
Avkastning per 31.12.2007
Verdien på NBNP sin eiendomsportefølje
økte med 1,9 % i andre halvår 2007 målt i
norske kroner. Det er da justert for et fall i
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NOK/SEK kursen på
3,8 prosentpoeng og
en verdireduksjon
på inngåtte
rentebytteavtaler
som følge av et fall i
det lange
rentenivået siden
30.06.2007.

Virkningen av 1,9 %
økning i porteføljens
North Bridge Regnskap AS
eiendomsverdi andre
Regnskap (1)
halvår 2007 på
verdijustert
egenkapital (VEK)
per aksje, vil ikke
være klar før
periodens endring i
netto arbeidskapital er fastsatt. Dette vil
foreligge i mars/april 2008 når endelig
konsernregnskap er utarbeidet.
100 %

Forrige beregning av verdijustert
egenkapital (VEK) ble foretatt per
30.06.2007, og viste en VEK per aksje på
NOK 1.556, en økning på totalt 45,5 %
siden oppstart i august 2006.
Kapital og investorer
Ved utgangen av 4. kvartal 2007 hadde
Selskapet innhentet NOK 400 millioner i
samlet egenkapital fra 52 aksjonærer.
Selskapet har en tilfredsstillende
kapitalsituasjon, og fortsatt mulighet til å
foreta nyinvesteringer i tillegg til å følge
opp eksisterende portefølje.
Det er sikret lånefinansiering på
tilfredsstillende vilkår på gjennomførte
investeringer.
MANDAT OG INVESTERINGSSTRATEGI
NBNP er et såkalt “closed-end”
investeringsselskap med en definert
levetid frem til 31.12.2012. Geografisk vil
det fokuseres på erverv av nordiske

3

eiendommer, og særskilt eiendommer i
Norge og Sverige.

Ole Bulls gt., Sandnes; Det er en stabil og
god status når det gjelder
leietakersituasjonen i dagens
bygningsmasse. Eiendommens meget
sentrale beliggenhet i en av Norges mest
dynamiske byer antas å bidra til dette.

Med et ståsted midt mellom den passive
eiendomsforvalteren og den ”spekulative
utvikleren”, er vårt mandat å lage en
attraktiv portefølje som kombinerer gode
kontantstrømeiendommer med
utviklingsprosjekter som har et høyt
avkastningspotensiale.

Selskapet arbeider for å realisere
oppføring av et nybygg på rundt 21.000
m2 på eiendommen. Eksisterende
bygningsmasse vil da bli revet. Link
Signatur er engasjert til å utføre
reguleringsarbeidet og være arkitekt for
den nye kvartalsbebyggelsen. Det ble
avholdt oppstartsmøte med Sandnes

Eiendommer og utviklingsprosjekter
håndplukkes på tvers av segmenter og
lokalisering innenfor mandatet (analogt til
en “stock-picking” strategi). I tillegg til
den risikoreduksjonen som oppnås

Eiendomsoversikt North Bridge Nordic Property AS - 01.03.2008
Eiendom

Sted

Land

Avtjerna*
Ole Bulls gt.
Sveberg
Innherredsveien
Trollåsveien 34-36
Klostergaten 46/48
Lyckebacken 3 og 5
Mejselgatan
Aktern 3

Bærum
Sandnes
Malvik
Trondheim
Oppegård (Oslo)
Trondheim
Lund
Vellinge
Malmø

Norge
Norge
Norge
Norge
Norge
Norge
Sverige
Sverige
Sverige

Segment

Bebygget areal Utvikling areal* Brutto areal
BRA (m2)

Utviklingstomt bolig
Utvikling næring/bolig - kontantstrøm
Utvikling kjøpesenter
Kontantstrøm næring
Kontantstrøm næring
Utvikling kontor/handel
Kontantstrøm næring/utvikling
Kontantstrøm næring
Utvikling bolig/næring

Sum

6 200
18 533
10 263

BRA (m2)
20-24.000
15.000

6.000
77 165
3 012
6 800
115 173

tomt (m2)
480
4
35
3
10
2
237
3
2

000 **
870
000
670
424
800
741
700
712

780 917

* prosjektert, planlagt eller potensielt utbyggingsareal
** inkl. opsjon, rundt 1/3 av arealet

gjennom porteføljediversifisering, bidrar
krav til forhåndssalg eller forhåndsleie
samt en konservativ rentebindingsstrategi,
til et moderat risikonivå.
EIENDOMSPORTEFØLJEN
NBNP har investert i en portefølje på 9
eiendommer som vist i tabellen over.
Klostergaten ble overtatt på nyåret 2008
og Aktern ble overtatt i februar 2008.
Avtjerna, Bærum; I tilknytning til tomten
på Avtjerna vil første del av ny E16
motorvei fra Sandvika over Sollihøgda
åpne våren 2009. Dette gjelder
strekningen fra Vøyenenga (Wøyen) til
Bjørum som er på 5 km. Det henvises til
Statens Vegvesen sine nettsider for mer
informasjon om ny E16.
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kommune 19.12.2007 i forbindelse med
regulering av tomten. Selve oppstart av
regulering ble annonsert i slutten av
januar måned og arbeidet er i full gang for
innsendelse til 1. gangs behandling.
Byggestart kan, dersom det ikke oppstår
uventede hindringer, finne sted om rundt
regnet 18 måneder, under forutsetning av
at det er inngått leiekontrakter av
tilfredsstillende varighet og omfang. Dette
arbeidet er under oppstart.
Sveberg, Malvik; Kjøpersentertomten
Sveberg (35.000m2) i Malvik kommune
nord for Trondheim langs E6 er ferdig
regulert og prosjektert. Et areal på rundt
5000 m2 er utleid inkludert sentrale
leietagere som dagligvare og konfeksjon. I
tillegg er det mange potensielle leietagere
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Trollåsveien, Oppegård; Fersk statistikk
fra analyseselskapet Eiendomsverdi viser
et markant løft på rundt 20 % (opp til
NOK 1.100-1.200 per m2), for
kontorleiepriser i ytre Oslo syd, i perioden
siden Selskapet kjøpte eiendommen. Med
en ledighet på rundt 2.000 m2 gir dette
interessante muligheter for Selskapet, og
det er sterkt fokus på å fylle de ledige
lokalene fra Managers side.
som har kommet langt i beslutningsprosessen.
Anbudsdokumentasjon planlegges utsendt
i løpet av første halvdel av mars og
byggestart planlegges i august-september
2008, betinget av en fortsatt positiv trend
i utleiegraden.
Innherredsveien, Trondheim; Sparebank1gruppen har flyttet inn i nyoppussede
lokaler på til sammen 1.375 m2. Det er

per dato rundt. 1.900 m2 ledig areal etter
at Næringsakademiet flyttet ut før
kontraktsutløp på grunn av egen,
økonomisk situasjon. Det forventes inngått
ny leieavtale på dette arealet, som har en
meget attraktiv lokalisering i bygget, til en
vesentlig høyere leie enn på utgått
kontrakt.
ARC arkitekter i Trondheim er engasjert
for å ”løfte” fasadens nedre del mot
Innherredsveien, og gjøre innganspartiet
mer iøynefallende. Dette for å øke
attraktiviteten for eksisterende og
potensielle leietakere.
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Eiendommen er oppgradert med nye
kjølemaskiner og varmepumper som ble
igangkjørt i januar 2008. Disse er tilkoblet
byggets SD-anlegg, som styrer
energiforbruket. Dette fungerer så langt
meget tilfredsstillende, og vi ser allerede
nå et lavere strømforbruk. Dette vil nok
utjevne seg noe, dersom vi får en varm
sommer som gir mye bruk av kjøling, men
kvaliteten på kontorene som tilbys blir
vesentlig bedre. Det er i tillegg gjort
diverse ”brush-up” av inngangspartier, og
eiendommen fremstår som meget
presentabel.
Klostergata, Trondheim (NY); I slutten av
desember 2007 ble det inngått avtale om
å kjøpe eiendommen Klostergata 46/48 Schwachs gt. 3 i Trondheim, via etablering
av selskapet Klostergata Holding AS, som
eies 67% av North Bridge Nordic Property
AS. Eiendommen består av et
næringsbygg på 1.000 m2 og en tomt på
2.800 m2. Beliggenheten er meget sentral
på Øya, i umiddelbar nærhet av St. Olavs
Hospital.
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Klostergata Holding AS har i løpet av
februar 2008 inngått en lengre
leiekontrakt med Rusmiddel Midt-Norge
AS i Trondheim. Avtalen gjelder leie
av rundt 6000 m2 i et planlagt bygg, der
den nye "Trondheimsklinikken" skal holde
til. Klinikken skal inneholde et større,
felles fagmiljø, med blant annet en ny
ungdomspost og et lærings- og
mestringssenter. Den nye rusklinikken har
som mål å knytte forskning, utdanning og
behandling tettere sammen og er
lokalisert nær St. Olavs Hospital.
Prosjektutvikling- og styring gjøres i regi
av det assosierte selskapet North Bridge
Utvikling AS. Byggeanmeldelse planlegges
sendt til Trondheim kommune innen 1.
april 2008. Parallelt arbeides det med
prosjektering sammen Rusmiddel MidtNorge AS med planlagt ferdigstillelse innen
1. juli d.å.

leide rundt 42.000 m2. Fra 1. juli 2008 vil
Amcor leie 25.000 m2 mens 17.000 er
frigitt. Amcor har betalt en erstatning som
utgjør 5 års leie og 3 års estimerte
felleskostnader for de frigitte arealene.
Leieinntekter ved nyutleie av de 17.000
m2 som er fristilt vil i sin helhet
Selskapets ”upside”, og det er allerede
interessenter til deler av de ledige
lokalene. e øvrige leietagerne ekspanderer
og i enkelte tilfeller skjer det betydelige
investeringer i faste installasjoner
bekostet av leietagerne. Vi forventer
forlengelser av noen av kontraktene i løpet
av inneværende år. Det har også vært
jobbet med et nytt konsept for å lansere
området som en business/retail
park. Innenfor eiendommens grenser kan
vi nå tilby kontor og
lager/produksjonslokaler, både
eksisterende ledige lokaler og nybygg.
Västra Hamnen, Malmö (NY); Selskapet
har etter årsskiftet, i samarbeid med
Wikeborg och Sander Fastighetsutvecling
AB, kjøpt en tomt på ca 2.800 m2 i Västra
Hamnen i Malmø for SEK 32 mill. Tomten
er nabotomten til Turning Torso, Malmøs
landemerke og Skandinavias høyeste
bygg.

Det nye bygget planlegges ferdigstilt i
2010.
Lyckebacken 3 og 5, Lund; Det er
fremforhandlet en ny leiekontrakt med
hovedleietaker Amcor som ved årsskiftet

Vestra Hamnen er kanskje Malmøs mest
dynamiske bydel, det er stor aktivitet både
på bolig og næringsbygg. I øyeblikket
oppnås høye priser både for bolig og
næring i området.
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NBNP sin andel i prosjektet er 50%.
Planen er å bygge ca 5.000 m2 bolig og ca
1.000 m2 næring. Wikeborg och Sander
er et arkitekt og eiendomsutviklingsfirma
med lang erfaring med eiendomsutvikling i
Malmø og i Vestra Hamnen.
OTC-NOTERING OG TILBAKEKJØP AV
EGNE AKSJER
NBNP er notert på OTC-listen med NBNP
som ”ticker”. Aksjen kan handles gjennom
alle autoriserte verdipapirforetak.
Aksjemegler Dag Sønderland i First
Securities ASA på telefon (+47) 23 23 82
18 vil kunne legge ordre inn på OTC
systemet, men det understrekes at
Selskapet ikke er inngått avtale om
market-making.
Det vil fremmes forslag for
generalforsamlingen i Selskapet i 2008 om
adgang til å benytte tilbakekjøp av egne
aksjer som et instrument for en løpende
tilpasning av Selskapets kapitalstruktur.
ÅRSREGNSKAP 2007
Årsregnskapet for 2007 vil sendes ut
sammen med innkalling til ordinær
generalforsamling rundt månedsskiftet
mars/april.
FREMTIDSUTSIKTER1)
Norsk økonomi er fortsatt inne i den
kraftigste høykonjunkturen på 20 år. Selv
om innenlandsk etterspørsel driver
veksten i norsk økonomi, er landet, som
normalt, svært avhengig veksten
internasjonalt. En markert oppbremsing
internasjonalt vil påvirke vekst og
sysselsetting – og dermed etterspørselen
etter næringseiendom i Norge. En mer
ekspansiv finanspolitikk vil bidra til å holde
veksten oppe i 2008, ganske sikkert også i
2009.
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Samlet venter vi at veksten i
sysselsettingen faller ned mot 2 prosent i
år, fra vel 3,5 prosent i 2007. Men selv en
vekst på 2 prosent vil være langt høyere
enn normalt.
Bedriftenes etterspørsel etter arealer
påvirkes også av inntjeningen og
vurderingen av fremtidsutsiktene.
Inntjeningen i bedriftene er meget bra, og
i dag ser flere bedrifter etter større arealer
for å ta høyde for fremtidig ekspansjon.
Utsikter til svakere vekst internasjonalt vil
normalt dempe inntjeningsforventningene,
og bedriftene blir normalt mindre
risikovillige, også når det gjelder behovet
for større arealer. Vi ser imidlertid ikke
tegn til det i det norske kontormarkedet i
dag.
Samlet peker dette mot en videre økning i
etterspørselen av næringsarealer de neste
årene, men risikoen på nedsiden har
steget over de siste månedene. Økt
etterspørsel etter kontorlokaler/andre
lokaler og et kraftig fall i arealledigheten
har allerede løftet leienivået over hele
landet, særlig i de store byene. Det reelle
leienivået er likevel ikke høyt i forhold til
tidligere toppnivåer og enda lavere i
forhold til dagens lønnsnivå. Vi antar at
toppen for leiene ikke er passert for
sentrale kontorlokaler.
Forholdene på kredittmarkedet, både de
økte finansieringskostnadene og noe
trangere tilgang på kreditt, tilsier et press
opp på yielden. På den annen side tilsier
det stramme leiemarkedet at leiene vil øke
i de fleste delmarkeder. Effekten av
økningen i yieldkravet vil trolig
forholdsmessig være noe lavere enn
økningen i leiene. I så fall blir
avkastningen positiv også i 2008, men
forventningsvis noe lavere enn de
foregående årene.
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Gitt de usikre forholdene i
kredittmarkedene - og i aksjemarkedene –
er det imidlertid en risiko for at yieldkravet
kan stige raskere enn leiene.

prosent (Sverige), 3,2 prosent (Danmark)
og 4,0 prosent (Finland). Leienivåer er
fortsatt på vei oppover, i tillegg til at
reduksjonen i ledighet opprettholdes.

Leiepriser for sentrale kontorlokaler av høy standard i Oslo, Bergen,
Stavanger og Trondheim (NOK pr. kvm)

3.600
3.300
3.000
2.700
2.400

Kontorleieutvikling - Regioner

2.100
1.800
1.500
1.200
900
1.kv. 3kv. 1.kv. 3kv. 1.kv. 3kv. 1.kv. 3kv. 1.kv. 3kv. 1.kv. 3kv. 1.kv.
2002 2002 2003 2003 2004 2004 2005 2005 2006 2006 2007 2007 2008

Stavanger

Trondheim

Kilde : DnB NOR Næringseiendom
Aksjemarkedet har allerede priset inn en
slik utvikling og kursene på børsnoterte
eiendomsaksjer har falt kraftig i Norge
som i de øvrige europeiske markedene og
i USA.
Det forventes at renteøkning som følge av
høyt aktivitetsnivå i både svensk og norsk
økonomi etter hvert vil resultere i noe
høyere avkastningskrav (yield). Generell
usikkerhet i internasjonale finansmarkeder
som følge av sub-prime krisen vil også
kunne bidra til at investorenes
avkastningskrav øker.
Markedsutsiktene for de nordiske landene
er fortsatt positive. Den økonomiske
aktiviteten er høy, vekst i BNP er på 3,7
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Bergen

Oslo

Et markedsklima som beskrevet foran vil
medføre at valg av investeringsprosjekter
blir svært viktig, samt at en aktiv
forvaltning av investeringsporteføljen vil
stå enda mer sentralt i arbeidet for å
skape god avkastning.
1) Kilde: Informasjonsmemorandum for North Bridge
Opportunity AS utarbeidet av selskapet i samarbeid med
Tilrettelegger First Securities ASA.

Med vennlig hilsen
North Bridge Nordic Property AS og
North Bridge Management AS
(Sign.)
Eivind Devold
Administrerende direktør
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