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FORELØPIG VEK-BEREGNING PR. 31. DESEMBER 2008

Tidspunkt
VEK per aksje (NOK)
Avkastning siste periode (VEK)
Avkastning siden oppstart
VEK (NOK mill.)
Netto emittert egenkapital (NOK mill.)
Antall aksjer

Foreløpig beregning viser en verdijustert
egenkapital (VEK) på NOK 1.380 pr. aksje
for North Bridge Nordic Property AS (NBNP/
Selskapet) pr. 31. desember 2008. Dette
representerer en reduksjon i VEK på 17,1 %,
både for andre halvår 2008 og for 2008 som
helhet, ettersom VEK etter første halvår var
uforandret. Fra Selskapets oppstart i juni
2006 har VEK pr. aksje økt med 29,0 %.
En reduksjon i VEK på 17,1 % i 2008 vurderes som tilfredsstillende ut fra de rådende
markedsforholdene, og har i grove trekk
følgende forklaring;
• Flere tunge investeringer i porteføljen kan
vise til positiv underliggende utvikling.
• Ett utviklingsprosjekt har bidratt meget
positivt i VEK-sammenheng.
• Utviklingsprosjekter med vesentlig negativ
utvikling er ikke tunge i VEK-sammenheng.
• En belåning på rundt 50 % modererer
konsekvensen av fallet i eiendomsverdier
på egenkapitalen.
• Kun 41 % av låneporteføljen har lang rentebinding (over 3 år), og dette har resultert i
moderat verdifall på rentebytteavtaler.
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31.12.2008

30.06.2008

31.12.2007

30.06.2007

31.12.2006

01.08.2006

1 380

1 664

1 665

1 556

1 267

1 069

-17,1 %

0,0 %

7,0 %

22,8 %

18,5 %

n.a.

29,0 %

55,7 %

55,7 %

45,5 %

18,5 %

n.a.

452

546

546

422

279

212

389

389

389

301

236

212

327 950

327 950

327 950

271 448

220 408

198 323

Den største endringsposten i VEK siden
30.06.2008 er en reduksjon i brutto eiendomsverdier på rundt 9 %, tilsvarende
MNOK 83 før minoriteter og valutakurseffekt.
Dette skyldes hovedsakelig en økning i yield
(avkastningskrav) som er nærmere analysert
i et eget avsnitt i denne rapporten. En styrket
svensk krone i perioden gir et positivt bidrag
på MNOK 7 mens negativ verdiutvikling på
rentebytteavtaler kommer til fradrag med
MNOK 21. Andre endringsposter er latent
skatt med et positivt bidrag på MNOK 15 og
et negativt bidrag fra lån/likviditet på MNOK
11, som skyldes kostnader til utviklingsprosjekter.
Vi gjør særskilt oppmerksom på følgende
bakgrunn og forutsetninger for den foreløpige
VEK-beregningen:
• Beregningen er basert på uavhengige verdivurderinger av Selskapets eiendommer,
utført av henholdsvis Newsec i Norge og
Svefa i Sverige.
• VEK beregnes ved at det fra summen av
eiendomsverdiene, i henhold til verdivurderingene, gjøres fradrag for gjeld, og det
korrigeres videre for netto arbeidskapital
i konsernet, latent skatt og markedsverdi
av finansielle instrumenter. VEK er således

et uttrykk for aksjonærenes eierskap til de
underliggende verdier i Selskapet.
• Netto arbeidskapital og latent skatt er de
momentene i VEK-estimatet pr. 31.12.2008
som ikke er endelig fastsatt. Vi anser ikke
sannsynligheten for betydelige avvik i
endelig VEK-beregning for å være stor.
Av begivenheter etter 31.12.2008 som er av
vesentlig betydning for Selskapet, er en kraftig
svekkelse av den svenske kronen som gir
en reduksjon i VEK på anslagsvis MNOK 15
eller NOK 45 pr. aksje pr. 17.2.2009. Det har
også vært et ytterligere fall i lange norske
renter i samme periode, noe som gir en
mindreverdi på selskapets norske rentebytteavtaler i størrelsesorden MNOK 2,1.
Ingen av begivenhetene i dette avsnittet er
medtatt i VEK-beregningen pr. 31.12.2008.

ANALYSE AV VERDIVURDERINGER OG YIELD

Yieldanalyse kontantstrømseiendommer* NBNP konsern 31.12.2008
Valuta

Verdivurdering *

Netto yield
markedsleie

Netto yield
første års leie

Areal BTA

Verdi per m2

Ole Bulls kvartalet

NOK

41 000 000

8,50 %

7,57 %

5 523

7 424

Innherredsveien 7

NOK

230 000 000

8,50 %

6,34 %

18 553

12 397

Trollåsveien 34-36

NOK

68 000 000

11,00 %

8,23 %

10 263

6 626

Lyckebacken 5

SEK

263 000 000

9,70 %

8,16 %

73 174

3 594

Lyckebacken 3

SEK

19 000 000

7,60 %

8,00 %

2 842

6 685

Mejselgatan

SEK

37 000 000

7,40 %

7,80 %

3 630

10 193

* Verdi iht. ekstern verdivurderer. Utviklingstomter og utviklingspotensiale er ekskludert i verdivurderingene iht. takst, slik at oppstillingen viser dagens eiendommer
som rendyrkede kontanstrømseiendommer.

Fastsettelse av kapitaliseringsverdi for den
enkelte eiendom er en sentral del av verdivurderingsprosessen. Årsaken er at denne
metoden som oftest veier tungt når man skal
konkludere en verdi ut fra flere alternative
verdsettelsesmetoder. Kapitaliseringsverdien
av en eiendom fastsettes ved å multiplisere
netto leie med en multiplikator (1/yield). Det
er viktig å være oppmerksom på at en verdsetting representerer et øyeblikksbilde i
et volatilt marked, ettersom både yield og
leienivå kan endre seg betydelig over relativt
kort tid.
Det finnes ikke et entydig svar på spørsmålet
om hvilken netto leie som skal benyttes ved
beregning av kapitaliseringsverdi. For å
illustrere det fulle potensialet i eiendommen
kan man anvende full markedsleie for alle
utleibare areal, med fradrag for estimert eierkostnad, og med fradrag for mer-/mindreleie i
eksisterende kontraktsportefølje frem til utløp
eller reforhandling. En slik netto markedsleie
dividert på fastsatt verdi fremgår i tabellen
merket med ”Netto yield markedsleie”.
I den grad man ønsker å fokusere mest på
faktiske kontraktsfestede leieinntekter på
rullerende årsbasis, vises dette i kolonnen
merket ”Netto yield første års leie”. Denne
beregningen fanger ikke opp eventuell verdi
av ledige arealer eller mer-/mindreleie i
eksisterende kontraktsportefølje.
Risikopåslaget en investor får betalt ved å
investere i næringseiendom defineres her

som differansen mellom netto avkastning på
eiendommen og 10 års fast rente (swaprente), også kalt yieldspread. Denne differansen har økt vesentlig i løpet av det siste
året. Dersom man velger et historisk lavt
utgangsnivå et år tilbake i tid, har kombinasjonen av nedgang i rentenivå og økning i
markedsyield bidratt til en betydelig økning
i risikopåslaget som vi her velger å måle i
forhold til 10 års swaprente.
Som vist i figuren til høyre prises NBNP’s
portefølje med et risikopåslag på rundt
4-6 % over 10 års swaprente pr. 31.12.2008,
basert på markedsleie som illustrerer det fulle
potens-ialet i eiendommene. Risikopåslaget
har økt kraftig, både i Norge og Sverige, selv
om nivået i Sverige er høyere for hele perioden. I NBNP’s portefølje skyldes dette at eiendommene i Sverige i hovedsak er industrieiendommer, mens det i Norge er fokus på
sentralt beliggende kontoreiendommer.
Dersom man alternativt legger til grunn
”første års leie”, prises NBNP’s portefølje
med et risikopåslag over 10 års swaprente
på rundt 2 % i Norge og rundt 5 % i Sverige,
pr. 31.12.2008. Dette er en kraftig økning
i løpet av 2008. I tillegg til generelt lavere
verdsetting av eiendommer, opplever NBNP
en lavere verdsetting av fremtidig utviklingspotensiale i porteføljen, kombinert med økt
fokus på løpende kontantstrøm fra verdivurderers side.

investeringer i dagens marked, vil en andel
av den økte risikokompensasjonen gå til å
betjene økt marginpåslag på låneopptak.
Långivernes krav til økte kredittmarginer
har altså også bidratt til den kraftige, totale
økningen i risikopåslag (yieldspread) som
har funnet sted i perioden.

Dersom man foretar nye, belånte eiendoms-
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FREMTIDSUTSIKTER
VEK pr. aksje pr. 31.12.2008 i NBNP
reflekterer en forholdsvis høy risikopremie
i forhold til 10 års swaprente. NBNP har en
godt diversifisert eiendoms- og leietakerportefølje, eiendommer med god beliggenhet, interessante utviklingsmuligheter og
en god finansiering. Disse forholdene gir
et godt grunnlag, dersom markedet over
tid reduserer sitt krav til risikokompensasjon. En slik reduksjon kan utløses ved
at investeringsalternativ med lav risiko,
som eksempelvis bankinnskudd, over tid
gir negativ realavkastning.

På den annen side ligger det større
usikkerhet enn normalt fremover når det
gjelder leienivå og ledighetsgrad. Av
forhold som kan moderere en negativ
utvikling er det verdt å merke seg at vi
kommer fra et marked med rimelig lav
markedsledighet, og en del eldre kontrakter
vil fortsatt kunne fornyes til høyere leie. På
tross av en forventet krevende markedssituasjon en stund fremover er vi på sikt
optimistiske med hensyn til en positiv
verdiutvikling for NBNP.

KAPITALFORHOLD
Det har ikke vært endringer i innbetalt egenkapital i Selskapet i 2008. Det er observert
en beskjeden omsetning av NBNP-aksjen
på OTC-listen til NOK 1.000-1.100 pr. aksje.
Selskapet har ikke kjøpt tilbake egne aksjer i
perioden.
I tabellen under vises en oppsummering av
Selskapets låneportefølje og rentesikring.
Konsernet har sikret 55,8 % av låneporteføljen med rentebytteavtaler, tilsvarende
MNOK 263, med en gjennomsnittlig løpetid
på 4,4 år. Sikringen gir fordeler gjennom forutsigbarhet i konsernets kontantstrøm, men gir
dessverre også kraftige nedskrivninger i VEKberegningene når lange renter nå har falt fort
og betydelig. I tillegg kommer en avtale om
rentetak pålydende på MSEK 60.
Rundt MNOK 208 av konsernets lån løper
med flytende rente. Hoveddelen av den
flytende renteeksponeringen er i svenske
kroner hvor konsernet for tiden betaler rundt
1,2 % rente med tillegg av kredittmargin.

Oppsummering låneportefølje og rentesikring
Låneportefølje
Lån

MNOK

471

Vektet utløpstid

år

10,7

Utløp innen 2 år

%

23

Andel NOK

%

53

Andel SEK

%

47

MNOK

263

Snitt løpetid

år

4,4

Andel sikret

%

56

%

68

%

4,8

Rentebytteavtaler
Pålydende

herav andel NOK
Rentesats NOK (ekskl margin)
Rentesats SEK (ekskl margin)

%

4,1

MSEK

60

Innslag

%

5,5

Varighet

år

3,8

Rentetak (CAP)
Mejselgatan i Vellinge kommune.
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MARKEDSKOMMENTAR
MAKROØKONOMI
De følgende markedsmessige betraktninger
er basert på informasjon fra Norges Bank og
vurderinger fra Newsec.
Den internasjonale finanskrisen preger
næringslivet i USA og Europa for tiden.
Bankenes bekymring for å ikke ha tilstrekkelig likviditet i kombinasjon med de økte innlånskostnadene har medført at bankene har
strammet kraftig inn på kredittilgangen. Dette
har igjen ført til at eksisterende kundeforhold
prioriteres, fremfor å etablere nye, samt at
det stilles store krav til sikkerhet og evne til å
tåle høye renter. Den norske pengemarkedsrenten (3 mnd Nibor) har falt fra 7,69 % til
3,56 % i perioden fra 30. september 2008 til
20. februar 2009, i hovedsak som følge av at
styringsrenten er satt ned fra 5,75 % til 2,5 %
i samme periode.
Den fem år lange oppgangskonjunkturen i
den norske økonomien er definitivt over.

LEIEMARKEDET
Etter to år med sterk vekst i leienivåene ser
vi nå tegn til at leiene har flatet ut og i noen
grad har begynt å falle. Det tar lengre tid å få
inn nye leietakere og leietakerne har blitt mer
bevisst på hvilke behov de har. Det forventes
at leieprisene kommer til å falle gjennom de
to neste årene.
Stavanger har landets laveste kontorledighet,
om lag 2 prosent. Det er størst etterspørsel
etter kombinasjonsbygg samt kontorlokaler
opp mot 1.000 m2. Den lave kontorledigheten har medført kraftig økning i leieprisene
de seneste årene. Nå ser det imidlertid ut
som om denne veksten har stoppet opp og
vi forventer at leieprisene skal flate ut det
nærmeste året for deretter å falle noe. Vi

Kilde: Nordea

Veksten i BNP avtok markant i 2008 og endte
på 2 prosent. Det forventes negativ vekst i
BNP i 2009 og deretter svak vekst i 2010.
Årsveksten i KPI ble 3,8 prosent i 2008, noe
som er det høyeste årsveksten på nesten
20 år. Mye av denne veksten kan forklares
med vesentlig høyere elektrisitetspriser

forventer imidlertid ikke like stort fall i leieprisene i Stavangerregionen som i de andre
større byene i Norge, da området etter vår
mening ikke påvirkes i like stor grad av de
generelle konjunkturendringene.
I Trondheimsregionen ventes det stor
tilførsel av arealer de neste årene noe som
vil være negativt for leiemarkedet, men det
gjenstår å se om alt blir realisert. Leieprisene har foreløpig ikke falt i Trondheim
på grunn av den lave ledigheten (3 %), men
nå de flater ut. Ifølge DnB NOR Næringsmegling er leieprisene for beste kontorbeliggenhet (Brattøra og Nedre Elvehavn)
nå på rundt 1800-1850 kr/m2. Finanskrisen
har med andre ord enda ikke slått inn for
fullt i Trondheim, dog er det ventet at leieprisene vil falle i løpet av året. Prime yield i

sammenliknet med året før. I tillegg økte
matvareprisene i 2008. I 2009 og 2010 venter
vi imidlertid at prisveksten vil være betydelig
lavere, rundt 2 %, altså noe lavere enn inflasjonsmålet til Norges Bank, som er 2,5 %.

Trondheim ligger i dag på rundt 7,5 %.
Den økonomiske nedgangen har også
rammet Sverige og vi forventer at de neste
12 månedene blir utfordrende. Selskapets
portefølje er i stor grad eksponert mot
industriproduksjon og dette markedet har
utviklet seg svakere enn forventet. Vi har og
vil fortsatt ha et fokus på store leietakere
og leietakere innen sektorer som er mindre
sykliske, samt offentlige leietakere.
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EIENDOMSPORTEFØLJEN
W&N i Västra Hamnen (50 %)
Selskapet eier 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 %) var Wikeborg & Sander
Arkitektur och Fastighetsutvecling AB som
gikk konkurs i slutten av september. Aksjene
eies nå av selskapets konkursbo, men NBNP
vil etter avtale kunne overta de resterende
aksjene vederlagsfritt.
Det er en betinget heftelse på tomten som
eventuelt kan utløses dersom tomten ikke er
bebygd innen slutten av 2009. I dette ligger
at Malmø kommune kan ilegge en bot i
størrelsesorden MSEK 13,4, men historisk
har en slik bot aldri blitt utstedt. Selskapet har
mottatt brev fra den instans som behandler
en forlengelse av denne fristen, hvor
kommunen innstiller på at fristen blir
forlenget med 12 måneder, til 31.12.2010.
Senere har det vist seg at det er flere utbyggere som har tilsvarende frister og en felles
respons vil bli diskutert fra kommunens side.
Det som opprinnelig var en ren administrativ
rutinesak, er i ferd med å bli en politisk sak.
Skulle kommunen opprettholde en frist til
31.12.2009, og i tillegg ilegge boten i sin
helhet, har prosjektet ingen verdi utover
bankgjeld og garantier. Tapspotensialet
utover verdivurderingen fra 31.12.2008 er da
MSEK 5.
NBNP utreder muligheten for et helt eller
delvis salg, men prosessen er krevende inntil
overnevnte forhold er avklart.
Lyckebacken 3 og 5, Lund
Ombyggingen av 2.600 m2 kontor for
Försäkringskassan er igangsatt, og fremdriften er i henhold til planlagt tidsskjema.
Denne relativt omfattende rehabiliteringen
vil heve inntrykket av hele Lyckebacken,
ettersom blant annet fasaden ved innkjøringen til eiendommen blir renovert.
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Skisse av Ole Bullsgate-prosjektet i Sandnes.

Skisse av Klostergata-prosjektet i Trondheim.

Det arbeides videre aktivt mot flere av de
eksisterende leietagerne om muligheten for
utleie av ytterligere areal. Eksisterende leietagere har lange og mellomlange kontrakter
og bedømmes som solide med et høyt
aktivitetsnivå.
Mejselgatan
Eiendommen har én leietager med en lang
kontrakt. Leietakeren ønsker ytterligere areal
og vi utreder utbyggingsmuligheter på

eksisterende tomt for å imøtekomme dette.
Sveberg (66,8 %)
Det er fortsatt midlertidig stopp i utviklingsprosjektet på Sveberg, dog jobbes det
med en mulig omprosjektering av bygget. I
februar 2009 inngikk Sveberg Holding (SH)
en revidert avtale med Eriksen Eiendom (EE)
vedrørende utvikling av eiendommen. Avtalen medfører at NBNP’s eierandel økes fra
66,8 % til 80 % gjennom en rettet emisjon på

NOK 1 million mot NBNP.
Som følge av den senere tids ekstraordinære
forhold i finansmarkedet, har Sveberg
Utviklings (su) kreditorer akseptert
midlertidig betalingsstans fra SU. Deler av
emisjonsbeløpet har gått til å betale forfalte
renter til långiver.
Det er fortsatt betydelig usikkerhet rundt
fremdriften for prosjektet, men det jobbes
kontinuerlig for å finne gode løsninger.
Innherredsveien
Det er fortsatt 860 m2, eller mindre enn 5 %
ledig areal i bygget, og det er konkrete
interessenter på ca. halvparten. Det jobbes
aktivt med å redusere ledigheten ytterligere.
Trollåsveien
Det er ikke inngått nye leiekontrakter siste
kvartal 2008, men medio februar 2009 pågår
forhandlinger med tre potensielle leietakere
som vil ha et samlet behov på ca. 800 m2,
eller rundt en tredjedel av det ledige arealet.
Klostergata (67 %)
Godkjent rammetillatelse for prosjektert
nybygg på rundt 6.500 m2 forventes mottatt

innen 15. mars 2009. Veidekke Entreprenør
AS er valgt som totalentreprenør for prosjektet. Prosessen med å etablere byggelån
pågår med en forventet avklaring i løpet av
første halvdel av mars 2009.
Ole Bullsgate
Reguleringsplanen skal opp til sluttbehandling 12. mars 2009. Det jobbes aktivt med
innsalg til potensielle leietakere, men med
et areal på rundt 21.500 m2 forventes det at
denne prosessen vil ta tid.
Sollihøgda
Første del av ny motorvei ny E16 fra
Sandvika til Sollihøgda åpner våren 2009.
Under anleggsarbeidet er det tilkjørt rundt
700.000 m3 rene masser til opsjonsdelen
av Selskapets tomt på Avtjerna. Administrasjonen og tilretteleggingen av massene på
dette permantente massedeponiet er gjort
av Feiring Bruk på en profesjonell måte. I
forbindelse med planlegging av resterende
deler av den nye motorveien, utreder Statens
vegvesen alternativer løsninger for ytterligere
massedeponering. Avtjerna kan være en
aktuell mottaker, og Selskapet ser positivt på
en dialog med relevante beslutningstakere
vedrørende dette.

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, 25. februar 2009

Kontorbygget på Lyckebacken 5 i Lund som nå rehabiliteres.
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