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Forvalters kommentar 

Oppsummering 

PEN har fortsatt den gode avkastningsutviklingen 

gjennom årets andre kvartal, og VEK er opp NOK 5 per 

aksje (3,6 %). Det er gjennomført to realiseringer 

gjennom kvartalet, som er nærmere beskrevet på side 

5 under «Transaksjoner i andre kvartal». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det norske markedet for næringseiendom er inne i en 

sterk periode der det har vært en generell 

verdioppgang for mange typer eiendom. Oppgangen 

kommer hovedsakelig som resultat av at 

avkastningskravet til investorene er lavere enn tidligere 

p.g.a. et stadig lavere rentenivå, hvilket har resultert i 

dårligere avkastning i andre aktivaklasser og en 

nedgang i eiendomsyielder med påfølgende 

verdioppgang. Kombinasjonen lavere renter og lavere 

bankmarginer har dessuten gjort det betydelig billigere 

for eiendomsinvestorer å finansiere kjøp av eiendom. 

Denne utviklingen ble ytterligere forsterket når Norges 

Bank nok en gang senket styringsrenten med 25 

basispunkter til rekordlave 1,00 % i forbindelse med 

rentemøtet i juni.  

 

Når det gjelder transaksjonsvolum kan 2015 komme til 

å bli nok et rekordår. Gjennom 2014 fikk man det 

høyeste transaksjonsvolumet noensinne, og et volum 

på ca. NOK 60 mrd. dersom børsnoteringen av Entra til 

ca. NOK 27 mrd. holdes utenfor. Dette er omtrent på 

samme nivå som i 2006. Hittil i 2015 indikerer 

foreløpige estimater for årets første halvår et 

transaksjonsvolum på opp mot NOK 40 mrd. 

(ekskludert salget av Sektor Gruppen som alene utgjør 

NOK 12 mrd.). Dette er en veldig sterk start i lys av at 

fjerde kvartal normalt er den travleste perioden med 

høyest transaksjonsvolum.  

 

Stor interesse fra utlandet 

Det er særlig den stadig økende interessen fra 

utenlandske investorer som er med på å drive denne 

utviklingen. I følge Akershus Eiendom utgjorde 

utenlandske investorer 29 % av kjøpersiden gjennom 

2014 (målt i transaksjonsvolum). I følge CBRE er dette 

tallet foreløpig 55 % hittil i år, merk dog at Sektor 

Gruppen ble solgt til utenlandske Citycon og utgjør 

nesten halvparten av dette volumet. De utenlandske 

investorene har visst interesse for ulike typer eiendom, 

men fellesnevneren er gjerne at det må være 

kvalitetseiendom med antatt lav risiko. Videre må 

transaksjonsvolumet være på et visst minimumsnivå 

for å vekke interesse hos de store utenlandske 

kjøpergrupperingene. Således har utlendingene handlet 

større porteføljer – gjerne kjøpesentre eller allerede 

diversifiserte fond, samt store kontoreiendommer i Oslo 

sentrum.  

 

Enda lavere yielder 

Det er særlig de antatt beste eiendommene som har 

opplevd den største verdiendringen og bildet er derfor 

mer nyansert for sekundære eiendommer med kortere 

kontraktslengder, samt svakere leietakere og dårligere 

beliggenhet. De fleste analytikerne anslår prime yield 

for de beste kontoreiendommene til rundt 4,50 %, 

mens enkelte aktører allerede har begynt å rapportere 

om transaksjoner som tilsier at prime yield nå ligger 

nærmere 4,25 %. Dette gjelder også for de aller beste 

kjøpesentereiendommene. Tilsvarende har den økte 

interessen for logistikkeiendom og flere 

referansetransaksjoner ført til at prime yield her nå 

estimeres til å være ca. 5,50 % for de aller beste 

eiendommene. Sett ut i fra dagens samlede 

finansieringskostnad er denne utviklingen absolutt 

rasjonell – investorer kan binde renten i 10 år til rundt 

2,3 %, og med en lånemargin på 1,0– 2,0 % (avhengig 

av låntakers soliditet og type eiendom) er  det fortsatt 

en god «yield spread».  

 

Utfordrende leiemarked 

Den økte ledigheten innenfor oljebransjen har begynt å 

gi ringvirkninger i leiemarkedet – mest i Stavanger 

men også i andre deler av landet. Dette har ført til at 

leienivået for alle typer kontoreiendom stort sett er 

lavere nå enn for 6 mnd. siden. Videre rapporteres det 

om at fremleieaktiviteten er økende, ettersom flere 

leietakere har lavere arealbehov enn tidligere. Det er 

vanskelig å si om denne utviklingen vil vedvare, men 

dersom arealledigheten fortsetter å øke og leienivåene 

fortsetter å falle, vil det kunne bli utfordrende å få leid 

ut en del kontoreiendommer fremover. 

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS (”PEN”) har en verdijustert egenkapital per 30. juni 2015 på NOK 113 

per aksje, som tilsvarer en oppgang siden forrige kvartal på NOK 5 per aksje (3,6 %), justert for 

utbetalingen på NOK 32 per aksje som ble gjennomført til aksjonærer den 25. juni 2015.  
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Periode Avkastning Kurs Utbetaling

2015 (YTD) 14,5 % 113 37,00

2014 5,7 % 131 17,00

2013 2,8 % 140 6,00

2012 8,0 % 142 6,00

2011 3,6 % 137 6,00

2010 20,0 % 138 6,00

2009 37,9 % 120

2008 -61,0 % 87 6,70

2007 19,4 % 240

2006 (2H) 0,5 % 201

Siden etablering -1,2 % 200 84,70



Avkastning og kursutvikling 

Avkastning og kursutvikling 

Kursutviklingen som rapporteres for Pareto 

Eiendomsinvest Nordic AS (”PEN”) er basert på 

verdijustert egenkapital (”VEK”), der verdivurderingen 

av PENs eiendommer blir foretatt av uavhengige 

verdivurderere i samarbeid med kapitalforvalter Pareto 

Project Investment Management AS (”PPIM”).  

 

Per 30. juni 2015 er VEK for PEN fastsatt til NOK 113 

per aksje. Dette gir en avkastning på 3,6 % siden siste 

verdivurdering i første kvartal 2015 og tilsvarer en 

nettoyield på 7,3 % for porteføljen. Totalt sett har 

selskapet hatt en avkastning på 20,2 % det siste året 

og 21,9 % over de siste to årene. Ligningsverdien i 

PEN utgjør NOK 9,18 per aksje per 31.12.2014. 

 

Direkteavkastning / Utbytte 

PEN har som målsetning å dele ut størst mulig del av 

eiendomsporteføljens frie kontantstrøm til investorene 

årlig. I takt med realiseringer er det derfor forventet 

økte utbetalinger og i 2014 ble det utbetalt NOK 17 per 

aksje. Hittil i 2015 er det utbetalt hele NOK 32 per 

aksje, og pågående salg kan resultere i flere 

utbetalinger i inneværende år. Styret vil fortløpende ta 

stilling til evt. ytterligere utbetalinger. Siden 

etableringen av PEN har det blitt utbetalt totalt NOK 

397 mill. til selskapets aksjonærer, noe som 

akkumulert tilsvarer NOK 84,70 per aksje.  

 

Over- / underkurs lånefinansiering 

Det er avsatt NOK 25 per aksje tilknyttet overkurs på 

rentebindinger i forbindelse med beregning av VEK per 

30. juni 2015. Dette er en reduksjon på NOK 3 per 

aksje siden første kvartal for porteføljen. Nedgangen 

skyldes i hovedsak at de lange rentene har steget noe 

siden forrige kvartalsrapport. Overkursen vil dessuten 

alt annet likt bevege seg mot null ved utløpet av 

rentebindingene, og således er det forventet at PEN sin 

overkurs vil falle med tiden ved uendret rentenivå.  

 

Annenhåndsmarkedet 

Det er totalt utstedt 4.843.903 aksjer i PEN. Pareto 

legger til rette for annenhåndsomsetning i aksjen. Siste 

omsatte kurs er NOK 93,5 per aksje (omsatt 23. juni 

2015), hvilket tilsvarer en rabatt til VEK på 17,3 %. 

Omsetningskursen i PEN-aksjen har hatt en meget 

positiv utvikling den siste tiden. Omsetningskursen har 

steget med 13,1 % siste kvartal og hele  46,1 % siden 

31.12.13 (justert for utbetalinger). Investorer som 

ønsker å kjøpe eller selge sine aksjer kan ta kontakt 

med sin rådgiver eller Pareto. 

Verdijustert egenkapital («VEK») i PEN per 30. juni 2015 er på NOK 113 per aksje. Siste omsetning i 

aksjen ble gjort til en kurs på NOK 93,5 per aksje, hvilket er opp 13,1 % fra omsetningskursen ved 

forrige kvartalsrapport (justert for utbetaling). 

Kursutvikling for Pareto Eiendomsinvest Nordic AS 

Note: Eiendomsindeksen er basert på OSE4040 Real Estate (inkluderer blant annet selskapene ENTRA, OLT og NPRO) 4 
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Porteføljen - Siste hendelser 
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Nye leiekontrakter / Hendelser i prosjektene 

Det har ikke vært noen vesentlige hendelser i 

underliggende prosjekter i løpet av andre kvartal 2015. 

Selskapet har imidlertid gjennomført salg av to 

vesentlige prosjekter i porteføljen. For detaljer se 

avsnittet under transaksjoner. 

 

Levetid 

PEN har en levetid som løper frem til 31. desember 

2019, og vil således innen den tid søke å realisere 

selskapet og utbetale kapitalen til aksjonærene. 

Selskapet kan imidlertid ved 2/3 flertall i 

generalforsamlingen, på et hvilket som helst tidspunkt 

før 31. desember 2019, beslutte både fremskutt og 

utsatt oppløsning og avvikling av PEN. 

 

Kapitalsituasjon  

PEN har i skrivende stund en kontantbeholdning på 

NOK 59 millioner (etter mottatte realisasjonsvederlag 

som er omtalt nedenfor, samt utbetaling av NOK 32 per 

aksje til aksjonærene i PEN). Kapitalen vil benyttes som 

arbeidskapital, eventuell videreutvikling av 

eksisterende prosjekter og til utbytte til selskapets 

aksjonærer. 

 

PEN eier totalt 58.857 egne aksjer. Aksjene er kjøpt til 

en gjennomsnittlig kostpris justert for utbetalinger på 

NOK 49,85 per aksje. 

 

Transaksjoner i andre kvartal 2015 

Nydalen Næringseiendom AS 

Som tidligere omtalt har et av de største prosjektene i 

porteføljen til PEN vært bundet opp for salg og 

transaksjonen ble gjennomført gjennom årets andre 

kvartal. Nydalen Næringseiendom AS ble i løpet av mai 

solgt til OBOS Nye Hjem AS til det forvalter anser som 

en meget god pris. Eiendommen ble solgt basis en 

veldig god pris (konfidensielt), som er betydelig høyere 

enn PEN sine historiske verdivurderinger av 

eiendommen. Eiendomsverdien impliserte en 

egenkapitalverdi for PEN sin eierandel tilsvarende NOK 

122,3 mill. og dette beløpet ble mottatt av PEN i mai 

og utgjorde hoveddelen av utbetalingen på NOK 32 per 

aksje som ble gjennomført i juni. Det er holdt igjen et 

mindre beløp på sperret konto i forbindelse med 

realiseringen og således vil det fortsatt kunne komme 

en ytterligere utbetaling til PEN litt frem i tid på 

anslagvis NOK 1-2 mill.  

 

Nydalen Næringseiendom AS har vært en meget god 

investering for PEN. PEN investerte NOK 42,9 mill. i 

prosjektet og har mottatt årlige utbetalinger siden 

prosjektstart i 2010. Totalt har PEN mottatt utbytter og 

realisasjonsvederlag på NOK 134,3 mill., hvilket 

impliserer en årlig avkastning (IRR) på 29,2 % og en 

absoluttavkastning på 213 %.  

 

Handelseiendom II AS 

Som omtalt i forrige kvartalsrapport var det inngått 

avtale om salg av ytterligere ett prosjekt i PEN sin 

portefølje. Dette prosjektet er Handelseiendom II AS – 

en portefølje med 21 handelseiendommer lokalisert i 

Midt-Norge og Nord-Norge, som i hovedsak er leid ut til 

Rema 1000 butikker. I slutten av juni ble det inngått 

avtale om salg av prosjektet til H-2 Eiendom AS – et 

selskap som eies 50 % av Ragde Eiendom AS og 50 % 

av Breidablikk Eiendom Lillestrøm AS. Prosjektet ble 

solgt basis en brutto eiendomsverdi på ca. NOK 650 

mill., hvilket tilsvarer en netto yield på ca. 7,0 % og en 

EBITDA-yield på 6,7 %.  

 

PEN mottok den 1. juli NOK 31,5 mill. som vederlag for 

transaksjonen. Også her vil det kunne komme en 

mindre utbetaling til PEN litt frem i tid på anslagsvis 

NOK 2-3 mill. i forbindelse med pro & contra for 

transaksjonen, som skal gjennomføres 120 dager etter 

oppgjør.  

 

Den avtalte salgsprisen tilsvarer en egenkapitalverdi på 

nivå med VEK per fjerde kvartal. Handelseiendom II AS 

har dog vært en dårlig investering for PEN, der det er 

investert NOK 83,1 mill. og akkumulerte utbetalinger 

og realisasjonsvederlag kun utgjør NOK 33,9 mill. Dette 

impliserer en årlig negativ avkastning på -12,2 % og 

en negativ absoluttavkastning på -59,2 %. Forvalter er 

selvsagt ikke fornøyd med denne avkastningen men 

har samtidig vært opptatt av å benytte det gode 

markedssentimentet til å realisere prosjekter til en pris 

som er tilsvarende siste VEK eller bedre.  

 

Den dårlige avkastningen i Handelseiendom II AS kan i 

delvis forklares gjennom at eiendommene ble kjøpt i 

2006 og at eiendomsverdiene for denne porteføljen 

ikke har opplevd den samme verdiutviklingen som en 

del andre eiendomssegmenter. Eiendomsverdiene i 

prosjektet har i etterkant av finanskrisen vært 

verdivurdert betydelig lavere enn kjøpspris. Videre har 

prosjektet hatt store utfordringer med finansieringen, 

der den samlede rentekostnaden på fremmedkapital 

(bankgjeld og obligasjonslån) har vært høy (p.g.a. økte 

bankmarginer) og overkursen tilknyttet prosjektets 

renteswaper har vært stor. 



33%

67%

BareHouse

Standard

0,0% 0,3%

8,0%

1,7%

14,0%

0,3%

23,5%

17,2%

8,1%

11,9%

4,1%
2,6%

1,1%

7,1%

0

10

20

30

40

50

60

Løpende 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028-
2032

Å
rl

ig
 b

ru
tt

o
le

ie
 i

 N
O

K
 m

il
l

Årstall utløp leiekontrakt

Porteføljen - Leiekontrakter 

Eiendomsporteføljen 

PEN forvalter ved utgangen av andre kvartal en 

portefølje som har en egenkapitalverdi på ca. NOK 547 

millioner. Porteføljen inkluderer 19 prosjekter hvor PEN 

enten er hel- eller deleier, der PEN sin andel av totalt 

areal utgjør 142.348 kvm. Selskapet forvalter eiendom 

innenfor segmentene kontor, handel og lager/logistikk, 

som hovedsakelig er lokalisert i Stor-Oslo og Stavanger 

regionen.  

 

Brutto eiendomsverdier i porteføljen basis siste 

verdivurdering utgjør ca. NOK 2,2 milliarder, som 

tilsvarer en nedgang i bruttoverdier på ca. 0,4 % siden 

forrige kvartal (ekskludert de to eiendommene som er 

solgt i perioden). Utviklingen er blandet, der enkelte 

eiendommer har steget i verdi gjennom kvartalet mens 

andre har opplevd verdifall. Forvalter opplever at dette 

er i tråd med den generelle markedsutviklingen, der 

eiendommer med kort kontraktslengde gjerne faller noe 

i verdi frem til det foreligger en avklaring på nytt 

leieforhold. Eiendomsverdiene tilsvarer en 

gjennomsnittlig nettoyield (nettoleie / bruttoverdier) for 

porteføljen på 7,3 %. Tar en hensyn til samtlige 

kostnader i hele strukturen er estimert EBITDA-yield for 

2015 ca. 7,0 %. PEN strukturen er således en 

kostnadseffektiv portefølje for investorene.  

 

Leiekontrakter 

PEN har en langsiktig profil der hovedsakelig alle 

leieinntektene er knyttet opp mot lange leiekontrakter. 

Dette sikrer selskapet en forutsigbar kontantstrøm og 

reduserer risikoen i porteføljen. Gjennomsnittlig 

kontraktslengde for porteføljen utgjør 6,1 år og har falt 

noe siden forrige kvartal som resultat av at de to 

prosjektene som er realisert hadde lange leieavtaler. 

 

Per andre kvartal utgjør PEN sine annualiserte 

leieinntekter ca. NOK 171 millioner. Leieinntektene 

inflasjonsjusteres årlig med i snitt 98 % av KPI-

indeksen, og er således forventet å stige i takt med 

inflasjonen. PEN sine leietakere anses som relativt 

solide, og de 10 største leietakerne står for ca. 75 % av 

totale leieinntekter. De tre største leietakerne, herunder 

Reitan Gruppen (Rema 1000), stat/kommune og 

Kongsberggruppen, står for ca. 34 % av de totale 

leieinntektene. PEN har ingen økonomisk ledighet i 

porteføljen på det nåværende tidspunkt. Kun 10,0 % av 

leieavtalene utløper frem til 31.12.2017. Hovedtyngden 

av leieavtalene forfaller i 2018 og 2020-2023. 

Utløpsprofil leiekontrakter 

Type leiekontrakter 
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Leietakere %-andel

Stat/kommune 13,8 %

Reitan Gruppen (ink REMA 1000) 11,2 %

Kongsberggruppen 8,7 %

Scan AB 7,0 %

SAS 6,9 %

Freja Transport & Logistics 6,7 %

Ringnes AS 6,5 %

Plantasjen Norge AS 4,9 %

ÅF Norge AS 4,5 %

Brødrene Kverneland AS 4,4 %

Aker Solution ASA 3,9 %

Expert AS 3,7 %

Møbelringen 2,6 %

Scan Tech AS 1,5 %

Andre 13,6 %

Sum 100,0 %



Porteføljen - Finansiering 

Finansiering 

Samtlige av de underliggende prosjektselskaper i PEN 

er fullfinansiert. De underliggende prosjektselskaper 

har langsiktig finansiering der rentebindingen stort sett 

er knyttet opp mot lengden på underliggende 

leiekontrakter. Totalt er vektet snitt på rentebindingene 

3,7 år og gjennomsnittlig lånerente inkl. margin er på 

5,4 %. Etter hvert som flere rentebindinger utløper, 

forventer vi at den totale lånekostnaden vil fortsette å 

falle, som resultat av svært lav flytende rente. Således 

forventes det at man får en marginalt bedret 

kontantstrøm i enkelte av prosjektene gjennom de 

neste årene. Totalt er 74 % av PEN sin underliggende 

rente bundet, og således er PEN sin rentekostnad i 

skrivende stund lite eksponert mot endring i 

markedsrenter.  Hovedvekten av rentebindingene til 

PEN løper ut i perioden 2017-2022. 

 

Lånemarginer 

PEN har en gjennomsnittlig lånemargin per 30. juni 

2015 på 164 basispunkter. Dette er 10 basispunkter 

ned fra forrige kvartal, men relaterer seg i all hovedsak 

til salget av Handelseiendom II AS, der gjennomsnittlig 

lånemargin utgjorde ca. 2,3 %. Normale 

markedsmarginer for prosjekter av den typen PEN er 

investert i utgjør anslagsvis 150 – 200 basispunkter på 

nåværende tidspunkt.  

 

Låneportefølje 

PEN sin underliggende låneportefølje utgjør omtrent 

NOK 1,6 milliarder. Basis siste verdivurdering tilsvarer 

det en gjennomsnittlig belåningsgrad på ca. 72 % 

(underliggende prosjektlån / bruttoverdi eiendom). PEN 

har en langsiktig målsetning om å ha en underliggende 

belåningsgrad på under 75 %. Gjennom 2015 vil PEN 

indirekte betale avdrag tilsvarende ca. NOK 39 

millioner, noe som tilsvarer 2,5 % av låneporteføljen. 

Tar man hensyn til avdragene, samt den løpende 

utbyttekapasiteten kontantstrømmen genererer, gir 

PEN en forventet avkastning til egenkapitalen på 10-

12% p.a. ved uendrede eiendomsverdier og uendret 

overkurs på selskapets lån. 
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17%

11%

38%

27%

7%

Handel

Industri

Kontor

Lager/Logistikk

Annet

37%

19%

30%

7%

7%
Stor-Oslo

Østlandet

Stavanger/Sola

Sverige

Danmark

Kursutvikling

VEK (30.06.2015) NOK 113 per aksje

Akkumulert utbetaling NOK 84,70 per aksje

Sist omsatt NOK 93,50 per aksje

Eiendomsportefølje

Brutto eiendomsverdier NOK 2,2 mrd

Verdi av EK (basis VEK) NOK 549 mill

Verdi av EK (basis omsetningskurs) NOK 453 mill

Brutto leieinntekter NOK 169 mill

Netto yield portefølje basis VEK 7,3 %

Estimert netto yield basis sist omsatt 7,6 %

Estimert EBITDA yield basis VEK 7,0 %

Kontraktslengde (år) 6,1                        

Andel av areal portefølje 142.348 kvm

Antall bygg 39

Ledighet 0,0 %

KPI Regulering 98%

Leienivå portefølje (NOK per kvm)

Kontor 1.686

Handel 1.297

Lager og logistikk 889

Industri 1.035

Annet 968

Lånefinansiering

Belåningsgrad 72%

Gjennomsnittlig lånerente (ink margin) 5,40%

Gjenomsnittlig rentebinding (år) 3,7

Andel rentebundet 74%

Gjennomsnittlig lånemargin 1,64%

Overkurs swapavtaler NOK 25 per aksje

Porteføljen - Nøkkeltall 

PEN sin eiendomsportefølje er verdsatt til NOK 2,2 milliarder per 30. juni 2015. Dette tilsvarer en netto 

yield på 7,3 %, og representerer en verdinedgang på -0,4 % i bruttoverdiene sammenlignet med første 

kvartal 2015. 

Beliggenhet 

Type bygg (Segment) 
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Antall kvm

Bryggeriet Holding AS/KS 100% Kontor Stor-Oslo 6.430 4,7 6,3 % 7,0 %

Dusavika Eiendomsinvest IS/AS 20% Industri Stavanger/Sola 12.335 10,0 6,9 % 1,6 %

Forus Handelsbygg AS 50% Handel Stavanger/Sola 5.845 9,0 6,2 % 2,4 %

Forus Kontorbygg AS 50% Kontor Stavanger/Sola 17.379 3,2 7,1 % 7,3 %

Forus Park AS 100% Handel Stavanger/Sola 16.599 5,5 7,2 % 12,1 %

Handelseiendom I AS 25% Handel Østlandet 11.200 6,3 6,5 % 2,5 %

Innovasjonsenteret Holding AS/KS 22% Kontor Stor-Oslo 24.734 3,9 6,1 % 6,3 %

K2 Eiendom AS 10,5 % Kontor Stor-Oslo 30.000 8,7 6,5 % 4,1 %

Kongsberg Industribygg AS 25% Industri Østlandet 46.651 3,3 8,8 % 6,1 %

Krags Gate Eiendom III IS/AS 30% Industri Østlandet 10.280 6,1 8,2 % 3,2 %

Kragsgate Eiendom II AS/IS 10% Kontor Østlandet 6.400 2,0 9,0 % 0,4 %

Logistikbyg Århus ApS 100% Lager/Logistikk Danmark 15.094 8,5 8,0 % 7,2 %

Logistikbygg Linköping Fastighet AB 100% Lager/Logistikk Sverige 9.600 4,6 6,9 % 6,6 %

Logistikkbygg II AS/KS 79% Lager/Logistikk Stor-Oslo 26.000 6,5 7,7 % 9,2 %

Lysaker Nova AS 100% Kontor Stor-Oslo 7.349 3,4 6,6 % 5,8 %

Lørenskog Vest Eiendom AS 8% Kontor Stor-Oslo 4.160 4,9 7,5 % 0,4 %

Sola Næringseiendom KS 35% Annet Stavanger/Sola 34.412 5,5 14,3 % 7,1 %

Stamveien 1 AS 40% Lager/Logistikk Stor-Oslo 17.119 7,4 8,2 % 4,2 %

Vangsveien Eiendom Holding AS 100% Kontor Østlandet 6.600 14,1 5,8 % 6,6 %

* basert på andel av total nettoleie

Andel av 

portefølje *BeliggenhetProsjekt / selskap Eierandel Type bygg

Gjenstående 

leietid (år) Netto yield
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Markedskommentar 

Leiemarkedet 

Kontorledigheten i Oslo holder seg mer eller mindre 

uendret, og kontorledigheten var per 1. april 2015 

~8,1 %, opp fra ~7,8 % per januar 2015.  

 

De to foregående årene var preget av middels 

signeringsvolum, men basert på det som er registrert 

per i dag ser det ser ut til at 2015 vil bli et bedre år 

med høyere signeringsvolum enn hva vi endte med i 

2014.  

 

Leieprisene har opplevd en nedgang i løpet av det 

første halvåret av 2015 grunnet høyere tilbud enn 

etterspørsel. Randsone vest har opplevd den største 

nedgangen i leiepriser i Oslo regionen og fallet i 

leieprisene i dette området er det kraftigste siden 

finanskrisen. Det er likevel verdt å merke seg at nylig 

inngåtte kontrakter i bygg med god standard i 

attraktive kontorområder holder seg uforandret flere 

steder.  

 

Følgende er de største kontraktene siden forrige 

kommentar: 

 

• Making Waves har signert en leiekontrakt på 3.400 

kvadratmeter i Wergelandsveien 15. Eiendommen 

skal nå gjennomgå en totalrehabilitering før de nye 

leietakerne flytter inn sommeren 2016.  

 

• HR Prosjekt skal leie en etasje som tilsvarer 1.870 

kvadratmeter i Dronning Eufemies gate 16 i Barcode 

i Bjørvika.  

 

• Norwegian Property har signert en ny kontrakt i 

Monier-bygget på Skøyen (Verkstedveien 1). P.A. 

Consulting har tegnet en femårig leiekontrakt på 

1.235 kvadratmeter med innflytting i juni 2015.  

 

• Skattedirektoratet har inngått en avtale med Entra 

om ytterligere 3.700 kvadratmeter i Fredrik Selmers 

vei 4 og leier nå totalt 32.700 kvadratmeter i 

bygget på Helsfyr. Den nye kontrakten har en 

varighet på 13 år.  

 

• Norad har tegnet en leiekontrakt med Hydros 

Pensjonskasse i Bygdøy Allé 2 for 8.750 

kvadratmeter til markedsmessig leie. Leieavtalen er 

på 10 år, og bygget er nå fullt utleid.  

 

• Konsulentselskapet Insenti har signert en femårig 

kontrakt på ~750 kvadratmeter i Akersgata 45.  

 

• Securitas har signert en 15 års leieavtale for ~7.000 

kvadratmeter på HasleLinje.  

 

Logistikk leiemarkedet i stor-Oslo regionen er 

fremdeles sterkt med stabil ledighet, og etterspørsel 

etter moderne logistikkbygg innen de kommende 2-4 

årene er fortsatt på et høyt nivå. 

 

Leienivåene har ikke endret seg stort i 

logistikkmarkedet, og leienivåene for de beste 

områdene er fremdeles på NOK 1.200 / m2. Observerte 

leiepriser er høye fra Berger til Vinterbro ettersom disse 

områdene er svært populære. 

 

Kilde: Akershus Eiendom per andre kvartal 2015. 
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Markedskommentar (fortsettelse) 

Transaksjonsmarkedet 

Etter et svært bra år i 2014, fortsetter aktiviteten i 

transaksjonsmarkedet å holde seg på et høyt nivå i 

2015, og transaksjonsvolumet ligger per i dag på opp 

mot NOK 50 milliarder. 

 

Handel opplevde et lavt transaksjonsvolum i 2014 

sammenlignet med tidligere år og utgjorde kun ~10 % 

av det totale transaksjonsvolumet sett bort i fra 

børsnoteringen av Entra. Handel har imidlertid bidratt 

med store volumer hittil i 2015, mye grunnet salget av 

Sektor Gruppen til Citycon, og utgjør per i dag 

nærmere 40 % av det totale transaksjonsvolumet. 

 

Utenlandske investorer ser fremdeles på det norske 

markedet som interessant og bidrar til å presse prisene 

oppover til rekordhøye nivåer. 

 

Prime yield estimatet ligger fremdeles på 4,50 % etter 

å ha blitt senket fra 4,75 % i første kvartal 2015.  

Transaksjoner som er blitt kjent siden vår forrige 

kommentar inkluderer:   

 

• Et Castelar-syndikat har kjøpt Tevlingveien 23 på 

Furuset fra Wenaasgruppen for ~NOK 285 millioner. 

Netto yield er anslått til 6,5 – 7,0 %.  

 

• Et Pareto-syndikat har kjøpt Ole Deviks vei 10-14 

fra Nordea Liv til NOK 465 millioner og en yield på 

~6 %.  

 

• Philip Pedersens vei på Lysaker er kjøpt for NOK 

455 millioner og en yield på 6,05 %. Kjøperen er et 

Platou-syndikat og selger er Nordisk Areal 1.  

 

• Universitetet i Oslo har kjøpt Nemko-eiendommen i 

Forskningsparken (Gaustadalléen 30) for NOK 305 

millioner.  

 

• Finske Citycon har kjøpt Sektor Gruppen for 

~12.300 millioner. Porteføljen består av totalt 34 

kjøpesentre hvor nesten 80 % ligger i Oslo, Bergen, 

Trondheim og Stavanger.  

 

• KLP Eiendom har kjøpt de syv gjenværende 

eiendommene til Aberdeen Eiendomsfond Norge II 

for NOK 3.626 millioner.  

 

• Svenske Hemfosa Fastigheter investerer SEK 1.000 

millioner, ~NOK 950 millioner, i et spesialsykehus 

ved Gardermoen. Prosjektet skal gjennomføres 

sammen med Aspelin Ramm. I tillegg har Hemfosa 

kjøpt ti barnehager og tre tomterettigheter i Norge 

for NOK 270 millioner.  

Kilde: Akershus Eiendom per andre kvartal 2015. 
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Stort trykk fra internasjonale kjøpere gir 
verdioppgang 

Etter mange år med sporadiske kjøp og generelt laber 

interesse fra utlandet er vi nå inne i en solid bølge av 

utenlandske oppkjøp av norsk eiendom. Ironisk nok 

skjer det i en tid hvor landets vekstutsikter er svekket, 

arbeidsledigheten går opp og oljeaktiviteten er fallende. 

Det er resultatet av mange investorer som har 

støvsugd Europa for øvrig og nå ser på Norge, og en 

kritisk masse av fond og eiendomsselskaper som har 

tatt steget og gjort enda flere aktører overbevist om at 

markedet er likvid nok til å settes på kartet. 

Utlendings-andelen i investert volum er nå over 50 % - 

og sannsynligvis vil den holde seg der gjennom året. 

 

Flere av dagens nye kjøpere ser sannsynligvis på den 

lave valutakursen som en fordel, da risikoen for enda 

lavere valuta kan oppleves som ganske lav, og noen da 

slipper å kalkulere med ekstra risiko og hedging-

kostnader.  

 

De utenlandske kjøperne er med noen unntak ute etter 

store, solide eiendommer, og bortsett fra tre porteføljer 

med mange eiendommer spredd ut over landet (Fortin, 

Storebrand Eiendomsfond og Sektor) har de siden 

oljeprisfallet konsentrert seg om det sentrale 

Østlandsområdet. 

 

Der de internasjonale aktørene kjøper, er det i 

hovedsak norske investorer som sitter som selgere. I 

noen tilfeller har selgerne ikke tenkt å re-investere i 

eiendom – som investorene bak Storebrand 

Eiendomsfond og Fortin – mens i andre tilfeller er de 

raskt tilbake på banen som kjøpere, da av litt mer 

”kompleks” eiendom med utviklingsmuligheter. Norske 

kjøpere blir med andre ord ikke satt på sidelinjen, men 

det merkes at kjøpelysten sprer seg til andre 

eiendommer og områder.  Vi har i flere av de siste 

budrundene sett at det fortsatt er bare norske 

investorer som byr. Dette gjelder da eiendom som ikke 

er ”topp-topp” hva angår beliggenhet og/eller leietaker-

situasjon, men likevel solide eiendommer i etablerte 

kontorområder. 

 

Selv om en del av de siste salgene skaper imponerende 

avkastning og store overskrifter har ikke verdiene for 

norsk næringseiendom sett under ett passert 

verditoppen fra 2007. Dette skyldes at eiendom med 

korte kontrakter fortsatt verdsettes ”konservativt” – og 

den viktigste årsaken til dette er at svært få investorer 

tror på stigende leienivåer de nærmeste årene. Dette er 

den største forskjellen fra topp-årene før finanskrisen, 

men dersom kapitaltilstrømningen fortsetter i det 

tempoet vi ser nå, vil verdiene også for eiendom med 

korte kontrakter stige til rekordnivåer. 

Kilde: Tema-artikkel Akershus Eiendom 



Definisjoner og ansvarsfraskrivelse 

I denne kvartalsrapporten har nedenstående utrykk følgende betydning, med mindre annet er direkte uttalt eller 

fremgår av sammenheng. De nedenstående definisjonene gjelder også for de foregående sidene i denne 

kvartalsrapporten.   

 

Definisjoner: 

10 års swap rente  Den faste renten banken tilbyr på lån over en periode på 10 år, før tillagt 

  lånemargin. 

 

EBITDA  Earnings Before Interests Taxes , Depreciations and Amortizations. Dette 

  tilsvarer inntekter før finanskostnader, avskrivninger, nedskrivinger og skatt 

  (tilsvarer netto kontantstrøm fratrukket driftskostnader). 

 

Hjemmelsselskap  Selskapet med tinglyst hjemmel (registrert i grunnboken) til en eiendom 

 

IRR   Årlig avkastning, målt i prosent. 

 

Overkurs  Overkursen reflekterer nåverdien av differansen mellom rentebindingen og 

  gjeldende markedsrente for tilsvarende durasjon, og representerer kostnaden 

  tilknyttet en evt. innfrielse av rentebindingsavtalen. Ved beregning av VEK per 

  andre kvartal 2015 er 73 % av brutto overkursen hensyntatt i beregning av 

  VEK. Prosentsatsen oppjusteres med 3%-poeng i kvartalet inntil den tilsvarer 

  86,5 % (estimert 30.09.16). 

 

PEN / Selskapet  Pareto Eiendomsinvest Nordic AS. 

 

PPIM  Pareto Project Investment Management AS. 

 

Pareto  Selskaper i Pareto Gruppen. 

 

Prime yield   Markedets laveste yield. Prime yield relateres gjerne til den direkteavkastning 

  som kan oppnås på moderne  kontorbygg med den mest attraktive  

  beliggenheten i Oslo sentrum. 

 

VEK   Verdijustert egenkapital. 

 

Yield   Forholdet mellom årlig netto leieinntekter (brutto leieinntekter minus årlige 

  eierkostnader) og brutto eiendomsverdi, oppgitt i prosent. Yielden måler 

  direkteavkastningen man oppnår på en eiendomsinvestering. 

 

Yield gap   Forskjellen mellom prime yield og swap rente, målt i basispunkter (Ett  

  basispunkt = 0,01%). En indikator på meravkastningen man oppnår utover den 

  faste renten bankene tilbyr. 

Ansvarsfraskrivelse: 

Kvartalsrapporten er utelukkende ment for informasjonsformål, og må ikke under noen omstendighet betraktes som et tilbud om eller 

en oppfordring til å handle aksjer i Selskapet. Det gis ingen garantier og det aksepteres intet ansvar for tap, direkte eller indirekte, 

som oppstår som følge av at leseren agerer på bakgrunn av informasjon, meninger eller estimater som finnes i dette dokumentet.  

 

Informasjonen i dette dokumentet, herunder uttrykte oppfatninger eller prognoser, er innhentet fra eller basert på kilder som vi har 

vurdert som pålitelige. Vi kan imidlertid ikke garantere for informasjonens nøyaktighet, tilstrekkelighet eller fullstendighet.  

 

Noe av informasjonen i dokumentet kan inneholde prognoser eller fremoverskuende uttalelser vedrørende fremtidige hendelser eller 

fremtidige resultater i markeder eller selskaper. Faktiske hendelser og resultater kan avvike substansielt fra dette. Pareto Project 

Investment Management AS aksepterer ikke ansvar for tap som oppstår som følge av bruk av slik informasjon. 

 

Det understrekes at den historiske kursutviklingen og de avkastningsmål det er referert til ikke innebærer noen garanti for framtidig 

avkastning. Det understrekes også at avkastningen / kursutviklingen kan variere som følge av svingninger i valutakursene. 

Fremgangsmåten ved beregning av VEK er nærmere beskrevet i Pareto Securities AS Project Finance’s markedsrapport av mai 2015. 

Risikofaktorer og kostnadsstruktur er nærmere beskrevet i prospektet (Informasjonsmemorandum) utarbeidet i forbindelse med 

tidligere emisjoner. 
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