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VELKOMMEN!

NORTH BRIDGE GRUPPEN

Som administrerende direktør vil jeg
ønske deg velkommen som aksjonær i
investeringsselskapet North Bridge
Opportunity AS.

North Bridge Management AS

North Bridge Opportunity AS, heretter kalt
NBO eller Selskapet, ble formelt stiftet 27.
august 2007, og har per dags dato
ervervet en eiendomsportefølje på til
sammen rundt 33.600 m2 bebygget areal,
forfelt på en kontoreiendom i Trondheim
og tre næringsbygg i Malmø-regionen.
Porteføljen er fullfinansiert gjennom
egenkapitalemisjoner på til sammen NOK
82,1 millioner og låneopptak.
Selskapet vil rapportere til sine
aksjonærer fire ganger i året på
kvartalsbasis hvorav to utsendelser vil
være statusrapporter uten
regnskapsrapportering, og to øvrige
rapporter vil inneholde henholdsvis
årsregnskap og halvårsregnskap.
Beregning av verdijustert egenkapital per
aksje (VEK) vil, foruten i forbindelse med
emisjoner, skje per 31.12 og 30.06, og vil
blant annet være basert på eksterne
verdivurderinger. Beregningene krever
videre tallgrunnlag fra periodiske
regnskapsavslutninger, og rapportering til
aksjonærene vil derfor typisk finne sted
inntil 3 måneder etter de to
beregningsdatoene.
Aksjene i NBO er registrert I VPS, og
rapportering av ligningsverdier vil derfor
kunne fremgå av årsoppgaven på den
konto aksjene er registrert på. I 2008 og
eventuelt 2009 vil det imidlertid
gjennomføres emisjoner i selskapet, og av
tekniske årsaker vil da ligningsverdi ikke
kunne rapporteres via VPS, men fremgå
av en særskilt melding til aksjonærene i
mars eller april måned.
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North Bridge Management AS, også omtalt
som "Manager", ble stiftet 12. juni 2006,
og har som hovedvirksomhet å være
Manager for North Bridge Opportunity AS
og Bridge Nordic Property AS.
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)
(Utviklingsdirektør) og Erik Kristiansen
(36) (Controller) i Manager. Manager
planlegger å ansette to ressurspersoner
innen økonomi og asset management i
løpet av 2008.
Manager har inngått en konsulentavtale
med North Bridge Capital Partners Ltd.
(NBCP) som spenner over hele Managers
virksomhetsområde. 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.
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I særlig grad vil Jon Gausen, Kjetil
Grønskag og Ulf Lund fra NBCP utføre
oppgaver for Selskapet på konsulentbasis.
North Bridge Gruppen
North Bridge Gruppen er en fullskala
tilbyder av asset management tjenester,
utvikling, prosjektfinansiering og
forvaltning innen eiendom.

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).
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.

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.

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.

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

Holdingselskap

100 %

100 %

80 %

North Bridge Management AS

North Bridge Capital AS

North Bridge Eiendomsforv. AS

Asset Management (4)

Prosjektfinansiering (2)

Eiendomsforvaltning (4)

100 %

100 %

North Bridge Business Serv. AS

North Bridge Regnskap AS

Forretningsførsel (1)

Regnskap (1)

North Bridge Utvikling AS

Eiendomsutvikling
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AVKASTNING, KAPITAL OG
INVESTORER
Avkastning per 31.12.2007
Verdijustert egenkapital (VEK) per
31.12.2007 er beregnet til å være NOK
107,80 per aksje som er en økning på
totalt 7,8 % siden oppstart i oktober 2007.
Dette skyldes en verdiøkning på Trekanten
som følge av økte leieinntekter etter kjøp.
Selskapet vil gjennomføre en ny emisjon
med bestillingsperiode 12. mars til 9. mai
2008. First Securities ASA, Svenska
Handelsbanken og Optimum er norske
samarbeidspartnere.
I forbindelse med emisjonen som starter
12.03.2008 er VEK estimert til NOK
101,10 per aksje. I hovedsak skyldes
reduksjonen i VEK siden 31.12.2007
oppstartskostnader og transaksjonskostnader i tilknytning til kjøp av de fire
svenske feiendommene i Phima
porteføljen, latent skatt og redusert verdi
på en renteswap knyttet til Trekanten.
Emisjonskursen er basert på estimert VEK
per aksje. I tillegg må nye aksjonærer
betale for sin forholdsmessige andel av
transaksjonskostnader og
finansieringsomkostninger som er påløpt
for å etablere Selskapet og kjøpe den
aktuelle eiendomsporteføljen på
verdsettelsestidspunktet.
Emisjonskursen er av forannevnte årsaker
fastsatt til NOK 108.
Kapital og investorer
North Bridge Opportunity AS gjennomførte
en kombinert kontant- og
tingsinnskuddsemisjon pålydende NOK
70,7 millioner i desember 2007. I januar
2008 ble det tilført ytterligere NOK 11,4
millioner til Selskapet gjennom en
kontantemisjon slik at total emittert
egenkapital nå er NOK 82,1 millioner.
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Begge emisjonene er gjort til tegningskurs
NOK 100 per aksje.
Selskapet har per dags dato totalt 100
aksjonærer.
Det er sikret lånefinansiering på
tilfredsstillende vilkår på gjennomførte
investeringer.
Når det gjelder rentesikring praktiseres
over tid en relativt konservativ strategi på
kontantstrømseiendommene. NOK 65
millioner av lånegjelden i Trekanten er
sikret til en rente på 4,70 % frem til
september 2015, inklusive lånemargin.
MANDAT OG INVESTERINGSSTRATEGI
NBO vil bli et såkalt “closed-end”
investeringsselskap når
egenkapitalinnhentingen på maksimalt
NOK 600 mill. er avsluttet. Selskapets
levetid skal være frem til 31.12.2015
Geografisk vil det fokuseres på erverv av
nordiske eiendommer, og særskilt
eiendommer i Norge og Sverige.
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.
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
gjennom porteføljediversifisering, bidrar
krav til forhåndssalg eller forhåndsleie
samt en konservativ rentebindingsstrategi,
til et moderat risikonivå.
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EIENDOMSPORTEFØLJEN
NBO har investert i en portefølje på 4
eiendommer som vist i tabellen under.
Trekanten ble kjøpt desember 2007 mens
de 3 svenske eiendommene ble kjøpt i
januar og februar 2008;
Trekanten kontoreiendom, Trondheim,
Norge (100 %)
I 4. kvartal 2007 har det vært god
interesse for de ledige lokalene i
Trekanten. En treningssenterkjede har

Eksisterende leietagere har meldt et
konkret arealbehov på i underkant av 300
m2 samt at det også er noe interesse fra
eksterne aktører. Kontraktsforhandlinger
pågår kontinuerlig med både eksisterende
og potensielle nye leietagere.
Året 2007 hadde forholdsvis store
kostnader knyttet til leietagertilpasninger.
Dette var helt avgjørende for dagens gode
utleienivå. På drifts- og vedlikeholdsssiden
løp ting som normalt i 2007. Nedre
parkeringsplass (sør-vestlige side) ble
nyasfaltert i september. En stegvis
oppgradering/utskifting av automatikk og
komponenter på luftbehandlingsanlegg ble
foretatt gjennom året. Disse arbeidene
gikk mot slutten i fjerde kvartal 2007.
Eiendommen er konkurransedyktig i
randsonen av Trondheim og har en god
beliggenhet ved Midt-Norges største
kjøpesenter, City Syd. Byggets egner seg
godt for en kombinasjon av mindre og
mellomstore leietagere.
Portefølje med ”turnaroundeiendommer” i Skåne, Sverige (80 %)

signert en 10 års kontrakt på 640 m2 bta
og i tillegg har en eiendomsmeglerkjede
signert en 8 års kontrakt på 158 m2 bta.
Bygget har per dags dato en meget
tilfredsstillende utleiegrad på 97% (475
m2 ledig), opp fra 92,5 % på
kjøpstidspunktet. Bygget fungerer som et
kontorhotell med en diversifisert
leietakerportefølje med en
gjennomsnittlig, resterende kontraktstid er
på ca. 4 år.

Phylatterion 17, Trelleborg: Byen har
40.000 innbyggere og ligger i sydspissen
av Skåneregionen. Byen vokser som en
konsekvens av stor aktivitet i Trelleborg
havn som før øvrig er en av Sveriges
største havner. En utbedring av

Leiekontrakter til forfall i første og andre
kvartal 2008 er på samlet 102 m2.
Eiendomsoversikt North Bridge Opportunity AS - 01.03.2008
Eiendom

Sted

Land

Segment

Bebygget areal
BRA (m2)

Trekanten
Trondheim
Tågarp 16:68 og 16:73 Burlöv
Phylatterion 17
Trelleborg
Mörten 22
Eslöv
Sum
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Norge
Sverige
Sverige
Sverige

Kontantstrøm
Kontantstrøm "Turnaround"
Kontantstrøm "Turnaround"
Kontantstrøm "Turnaround"

14
2
7
8

789
500
800
600

33 689
5

motorveien til Vellinge kommune og
Malmø by vil ytterligere forsterke veksten i
Trelleborg. Eiendommen har et areal på
6.800 m2 og er en kombinasjonseiendom
for industri, kontor, lager og handel.

Utleibart areal
Ledighet
Dagens leieinntekter

Mörten 22, Eslöv; Byen har 30.600
innbyggere og ligger i Skåneregionen.
Esløv fungerer i dag som et forsted til
Malmø og Lund. Eiendommen har et areal
på 8.600 m2 og er en
kombinasjonseiendom for industri, kontor,
lager og handel.

Netto yield
Leieinntekt per m2
Type leiekontrakter
Kjøpspris per m2 for
porteføljen

Eierkost

18.900 m2
25.70 %
7.627.000
(SEK)
1.865.000
(SEK)
8.3 %
543
Korte kontrakter
3.677 (SEK)

NBO ser en potensiell betydelig oppside
gjennom drift og utvikling, høy yield
basert på dagens leienivå og
reforhandlinger, utvikling og konvertering
av areal. De fire eiendommene samlet i
porteføljen er kjøpt på en høy yield,
samlet 8,3%. Vi har søkt en
sammensetning av objekter der vi kan
reforhandle leienivåene, redusere
ledighetsgraden samt finne ”gode”
leietagere.
Verftsgata nybygg kontor, Trondheim,
Norge (ikke kjøpt)

Tågarp, Burlöv; Burløv er en bydel
beliggende nordøst i Malmø og har ca.
10.000 innbyggere. Arløv er et knutepunkt
i veiforbindelsen mellom Malmø til Lund og
Helsingborg. De to eiendommene har et
samlet areal på 2.500 m2 og er
kombinasjonseiendommer for industri,
kontor, lager og handel.

Investeringskomitéen i NBO ga i oktober
2007 Manager i oppdrag å søke å inngå en
intensjonsavtale med aksjonærer i
Verftsgata Holding AS vedrørende kjøp av
aksjer i selskapet. NBO har ikke hatt
kapital til å gjennomføre et slikt aksjekjøp
og et kjøp har derfor ikke blitt
gjennomført. Muligheten for å gjenoppta
denne prosessen senere ikke utelukkes,
men på grunn av at prosjektet etter hvert
er langt fremskredet, er sannsynligheten
stor for at andre prosjekter vil passe bedre
innenfor Selskapets investeringsmandat.
OTC-NOTERING OG TILBAKEKJØP AV
EGNE AKSJER

Nøkkeltall for den samlede svenske
porteføljen av eiendommer er per dags
dato:
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Innen utgangen av 2009 vil det søkes OTC
av notering av NBO. I tillegg vil fremmes
forslag for generalforsamlingen i Selskapet
om å benytte tilbakekjøp av aksjer som et
instrument for løpende å kunne tilpasse
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veksten oppe i 2008, ganske sikkert også i
2009.

Selskapet til en hensiktsmessig
kapitalstruktur.
ÅRSREGNSKAP 2007
Årsregnskapet for 2007 vil sendes ut
sammen med innkalling til ordinær
generalforsamling i løpet av mars måned.

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.

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 Næringsmegling AS.

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
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Bergen

Oslo

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
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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.
Gitt de usikre forholdene i
kredittmarkedene - og i aksjemarkedene –
er det imidlertid en risiko for at yieldkravet
kan stige raskere enn leiene.
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.
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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
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.
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 Selskapet utarbeidet
i samarbeid med Tilrettelegger First Securities ASA.

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