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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
hvis uroen vedvarer over tid.
North Bridge Opportunity konsernet
har en godt diversifisert leietakerportefølje, en belåningsgrad på rundt 75 % og en
tilfredsstillende likviditetssituasjon. I tråd
med opprinnelig strategi, er det ønskelig å
øke størrelsen på porteføljen, og dermed

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
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Tidspunkt
VEK per aksje (NOK)

30.06.2008

12.03.2008*

31.12.2007

  03.10.2007

94,2

101,1

107,8

95,6

Endring VEK per aksje siste periode

-7,30%

-6,2 %

12,8 %

n.a.

Endring VEK per aksje siden oppstart

-1,50%

5,8 %

12,8 %

n.a.

86,9

83,2

88,8

67,7

89

79

79

68

923 076

823 076

823 076

709 221

VEK (NOK mill.)
Netto emittert egenkapital (NOK mill.)
Antall aksjer

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

diversifiseringsgraden på eiendomsnivå.
Det vil sannsynligvis være attraktive investeringsmuligheter innen næringseiendom
i 2009, og Selskapet vil derfor vurdere en
ny emisjon på nyåret. Vi har god tro på
at langsiktige investorer i Selskapet vil få
betalt for å ta risiko over tid.

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

Kilde: Nordea

også på eksisterende lån. NBO har erfart
økning i margin på alle sine låneavtaler.
Som en konsekvens at marginøkningene har mange lånekunder foreløpig ikke
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 tredje
kvartal 2008, og det er heller ingen vesentlige endringer på aksjonærsiden. I lys av
et mer utfordrende bankmarked vises
hovedtall for Selskapets låneportefølje
per 20. november 2008 med tilhørende
rentesikringsavtaler i tabellen ved siden av.
Belåningsgraden på Trekanten var
på kjøpstidspunktet rundt 60 %, og det
har vært en målsetting å øke denne noe.
Det ble etablert et nytt lån i siste kvartal
pålydende NOK 17 millioner som bringer
forannevnte belåningsgrad opp i 70 %.
Låneprovenyet er i hovedsak overført
til holdingselskapet NBO. Konsernets
likviditetsbeholdning er på NOK 33 millioner per 30. september 2008 inklusive
forannevnte låneopptak.

Eiendomsporteføljen
Trekanten, Trondheim (100 %); Eiendommen som er på 14.798 m2 har per dags
dato en meget tilfredsstillende utleiegrad
på 97,47 % (373m2 ledig). På leietakersiden har tredje kvartal vært en rolig periode
uten nevneverdige endringer.
Treningssenterkjeden Impulse flyttet
som annonsert i forrige kvartalsrapport inn i
lavblokk 4 den 15. september. Impulse leier
et areal på 640 m2 på en 10 års leiekontrakt. Ombyggingsarbeidene gikk etter
planen gjennom sommeren, og treningssentret melder om god interesse blant
annet fra byggets brukere.
Phylatterion, Trelleborg (80 %); Det
pågår konkrete leieforhandlinger for 1.800
m2 som i hovedsak utgjør alt ledig areal i
bygget som er på 7.800 m2. Det er fortsatt
en forventning om at en kontrakt kan signeres før årets slutt.

Oppsummering låneportefølje og rentesikring
Låneportefølje
Lån
Vektet utløpstid

MNOK

156

år

15,6

Andel NOK

70%

Andel SEK

30 %

Utløp innen 2 år

%

0

Rentesikringsavtaler (swapper)
Pålydende

MNOK

85

Snitt løpetid

år

5,5

Andel sikret

%

55%

%

100%

herav andel NOK
herav andel SEK
Rentesats (eks. margin) NOK

Selskapsinformasjon
I tillegg til kvartalsvise statusrapporter som sendes alle
aksjonærer på VPS-registrert adresse, vil vesentlige
selskapsnyheter, på ad-hoc basis, kunne bli meldt på
www.northbridge.no. Dette gjelder nyheter som Manager mener det er viktig at aksjonærene får kunnskap
om på et tidligere tidspunkt enn neste statusrapport.

%

0%

%

4,15%

Tågarp, Burlöv (80 %); Vi har
foreslått en forlengelse av eksisterende
kontrakt fra 1. kvartal 2009 til slutten av
4. kvartal 2009, og forventer en avklaring
i løpet av kort tid.
Mörten, Eslöv; Hovedleietager gikk
konkurs i oktober måned 2008, men
husleie er avtalt betalt ut november.
Denne leiekontrakten utgjør hoveddel av
inntekter og utleid areal med en leie på
moderate SEK 320 per m2 for et areal
på 3.800 m2. Ledigheten var på 50 %
da eiendommen ble kjøpt, og det vil nå
bli iverksatt tiltak for utleie av hele bygget. En garanti gitt av et søsterselskap
kan potensielt gi noe kompensasjon.
Inntektene fra denne eiendommen utgjør
8 % av samlede leieinntekter per 30. juni
2008, mens eiendomsverdien representerer 5,5 % av konsernets samlede
eiendomsverdi per samme dato.

Forslag om at OTC-notering utsettes
I lys av finanskrisen er det fra aksjonærhold fremmet
forslag om ikke å gjennomføre en OTC-notering av
Selskapets aksjer, da den ønskede effekt på aksjens
likviditet kan utebli.
Den 26. november 2008 behandlet styret saken og
følgende vurderinger ble gjort; I respekt for det at en
OTC-notering har vært en klar forutsetning ved tegning
av aksjer i Selskapet, er det styrets oppfatning at et
vedtak om nå ikke å gjennomføre en slik registrering,
må legges frem for en ekstraordinær generalforsamling
i Selskapet.
Styret vedtok derfor enstemmig å innkalle til ekstraordinær generalforsamling 12. desember 2008.
Innkallingen er vedlagt med følgende forslag til vedtak;
1. Selskapet utsetter registrering av Selskapets
aksjer på OTC på ubestemt tid.
2. Hvis eller når styret på nytt vurderer situasjonen
slik at en registrering på OTC kan være aktuelt og til
fordel for selskapets aksjonærer, så skal spørsmålet på
nytt legges frem for generalforsamlingen.
Uavhengig av OTC-notering, vil det fremmes forslag
for generalforsamlingen i Selskapet i 2009 om adgang
til tilbakekjøp av egne aksjer.
Med vennlig hilsen
North Bridge Opportunity AS/
North Bridge Management AS
(Sign.)
Eivind Devold
Adm. dir.
Oslo, 26. november 2008

Nøkkeltall eiendomsportefølje - North Bridge Opportunity AS
Eiendom

Sted

Faktisk årsleie
2008 (NOK)

Faktisk årsleie
2008 (%)

Pantelån (NOK)

Ekstern verdivurdering (NOK)

Ekstern verdivurdering (%)

Trekanten

Trondheim

12,2

67,5%

109,0

155,0

79,2%

Burlöv

1,4

7,5%

10,0

13,3

6,3%

Trelleborg

3,1

16,9%

26,5

32,7

15,4%

Tågarp 16:68 og 16:73
Phylatterion 17
Mörten 22
Sum

Eslöv

1,4

8,0%

10,0

11,6

5,5%

18,1

100,0%

155,5

212,7

100,0%
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