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    NØKKELINFORMASJON 
 
Dette dokumentet gir nøkkelinformasjon om Offentlig Eiendomsinvest I AS ("Fondet"), et norsk aksjeselskap som vil 
investere i flere underliggende eiendomsselskaper. Fondet blir markedsført i Norge til profesjonelle og ikke-profesjonelle 
investorer i tråd med bestemmelsene i "Lov om alternative investeringsfond". 
 
Dokumentet er ikke å anse som markedsføringsmateriale. Informasjonen har som hensikt å hjelpe deg, som potensiell 
investor, å forstå Fondets karakteristika og risikoen ved å investere i selskapet, og gi deg grunnleggende informasjon som er 
nødvendig for å fatte en informert investeringsbeslutning. I tillegg til dette dokumentet anbefales det å lese 
Verdipapirdokumentet, Registreringsdokumentet, Tilleggsprospektet, Sammendraget og Fondets vedtekter, der det gis 
nærmere informasjon om Fondet. 

 
INVESTERINGSMANDAT 
Målsetting 
Fondet har som mål å maksimere avkastningen til Fondets 
aksjonærer gjennom løpende utdelinger til aksjonærene og 
salg av Fondets eiendeler når aksjonærene vurderer dette 
som hensiktsmessig. 
 
Investeringsstrategi 
Fondet har som målsetning å oppnå en diversifisert 
portefølje med eksponering mot næringseiendom i Norge 
("Eiendomsporteføljen"). Fondet vil gjennom 
eiendomsselskaper ("Eiendomsselskapene") erverve 
målselskaper ("Målselskapene") som har minimum 50,1 % 
eierskap og hjemmel til en eiendom 
("Eiendomsinvestering"). Fondet vil investere i 
næringseiendommer i Norge innen segmentene kontorbygg 
og kombinasjonsbygg med god underliggende 
kontantstrøm, lange leiekontrakter og høy grad av offentlige 
leietakere som oppfyller de kriteriene satt i 
investeringsmandatet og som er beskrevet i 
Registreringsdokumentet punkt 6.1 "Investeringsmandat og 
restriksjoner".  
 
Fondet har som målsetting å innhente totalt NOK 500-1.000 
millioner i egenkapital, og har per nå hentet NOK 761 
millioner.  Fondet vil primært investere i enkeltobjekter 
med brutto eiendomsverdi NOK 50-400 millioner, og har 
per datoen for Nøkkelinformasjonsskjemaet investert eller 
besluttet å investere i 11 eiendommer. For mer informasjon 
om Fondets portefølje, se Tilleggsprospektet datert 8. 
desember 2022. 
 
Investeringsperioden til Fondet er 12 måneder regnet fra 
datoen Fondet lukket sin første emisjon, fra 18. februar 
2022 frem til og med 18. februar 2023 
("Investeringsperioden"). Forvalter vil i 
Investeringsperioden jobbe med å identifisere og investere 
Fondets egenkapital i en eller flere eiendommer som 
samsvarer med investeringsmandatet. Dersom Forvalter i 
løpet av Investeringsperioden ikke klarer å identifisere 
tilstrekkelig attraktive eiendommer til å investere hele 
Fondets egenkapital, vil Forvalter tilbakebetale overflødig 
kapital til investor. Forvalter kan i samråd med Fondets  

investeringskomite avslutte Investeringsperioden tidligere 
enn 18. februar 2023 dersom Fondet har oppnådd sin 
målsetning i henhold til Investeringsmandatet. 
 
Emisjon og egenkapital i Fondet 
Fondet har gjennomført to emisjoner og har en egenkapital 
på NOK 761.441.816. Dersom Fondet oppnår målsettingen 
om NOK 400 millioner i emisjonsproveny i Emisjonen vil 
Fondet ha en estimert egenkapital på NOK 1.161.441.816.  
 
Formålet med Emisjonen er å oppkapitalisere Fondet og 
hente inn egenkapital slik at Fondet er i stand til å 
gjennomføre ytterligere Eiendomsinvesteringer. Fondet 
ønsker i utgangspunktet å oppkapitalisere seg med NOK 
400 millioner i Emisjonen, men forbeholder seg retten til å 
redusere emisjonsbeløpet. En betingelse for at Emisjonen 
gjennomføres er at Fondet gjennom Emisjonen blir 
oppkapitalisert med minimum NOK 50 millioner. 
Gjennomføringen av Emisjonen er videre betinget av at 
Forvalter innen utløpet av Bestillingsperioden har 
identifisert attraktive Eiendomsinvesteringer som 
samsvarer med investeringsmandatet, slik at Forvalter 
anser det tilstrekkelig sannsynlig at Emisjonsprovenyet, i 
tillegg til eksisterende egenkapital, kan investeres innen 
utløpet av Investeringsperioden (som definert under i 
punkt 8.6 i Verdipapirdokumentet). Dette vil si at 
Prosjekttilrettelegger (som er mandatert av Forvalter) må 
ha framforhandlet budaksept på en eller flere eiendommer 
innen utløpet av Bestillingsperioden, samt at Forvalter 
vurderer at investeringene er i Fondets interesse. 
  
Dersom Forvalter i løpet av Bestillingsperioden ikke klarer 
å identifisere tilstrekkelig antall attraktive 
Eiendomsinvesteringer til å sikre at Emisjonsprovenyet vil 
bli investert innen utløpet av Investeringsperioden, vil 
emisjonsbeløpet bli redusert slik at Forvalter sikrer at nytt 
emisjonsbeløp vil kunne investeres innen utløpet av 
Investeringsperioden (allokering til investorer vil da kunne 
falle bort i tråd med punkt 8.10 i Verdipapirdokumentet). 
Dersom Forvalter ikke identifiserer noen tilstrekkelige 
attraktive Eiendomsinvesteringer vil Forvalter kalle tilbake 
Tilbudet. 
 
Fondet vil publisere et tilleggsprospekt i det tilfelle en 
eller flere Eiendomsinvesteringer blir identifisert i løpet av 
Bestillingsperioden.   

Offentlig Eiendomsinvest I AS ("Fondet") - Org. nr: 924 471 174 
Forvalter av Fondet er Njord Alternative Investments AS ("Forvalter") - Org. nr. 921 787 847 
Tilrettelegger er Njord Securities AS – Org. nr. 988 716 278 
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Bestillingsperiode 
Bestillingsperioden for emisjonen i Fondet vil finne sted i 
perioden 8. desember 2022– 22. desember 2022. 
Minimumsbestilling i Fondet er NOK 200.000. Dersom 
Fondet åpner nye emisjoner i etterkant av emisjonen, vil 
dette medføre en ny bestillingsperiode i Fondet. Siste 
mulige dato for bestilling i Fondet vil være 22. desember 
2022. Etter denne datoen vil Fondet være lukket. 
 
 
Fondets levetid, innløsning og salg 
Fondet har en investeringshorisont på 5-7 år fra første 
emisjon ble lukket 18. februar 2022, og anbefalt levetid for 
Fondet er 7 år. Forvalter vil i Investeringsperioden foreta 
eiendomsinvesteringer i henhold til investeringsmandatet 
beskrevet i Registreringsdokumentet punkt 6.1 
"Investeringsmandat og restriksjoner". Deretter vil 
Forvalter løpende vurdere utviklingen av Fondets 
Eiendomsportefølje i forhold til Fondets avkastningsmål, 
og vurdere når det er i aksjonærenes beste interesse å 
realisere hver enkelt eiendom. Utgangspunktet for Fondet 
er å eie Eiendomsporteføljen i 7 år, men Forvalter vil 
vurdere muligheten for realisasjon av Eiendomsporteføljen 
tidligere enn i år 7 dersom Eiendomsporteføljen kan 
avhendes til en verdi slik at avkastningen til aksjonærene 
anses tilfredsstillende. 
 
Et simpelt flertall av Fondets investorer kan i Fondets 
generalforsamling vedta å forlenge Fondets levetid etter år 
5 med ett og ett år av gangen. Det er ingen begrensning på 
Fondets levetid. Etter 10 år vil Forvaltningsavtalen 
Forvalter har med Fondet automatisk sies opp, og Forvalter 
plikter å tilby Fondet en ny forvaltningsavtale basert på 
gjeldende markedsmessige vilkår. Fondets aksjonærer står 
fritt til å reforhandle en ny forvaltningsavtale for videre 
forvaltning av Fondet med Forvalter eller andre forvaltere. 
 
Aksjonærene har ikke rett til innløsing av aksjer. Adgangen 
til kjøp og salg av aksjer etter tegning og tildeling reguleres 
av aksjeloven og Fondets vedtekter. Enhver overdragelse av 
aksjer skal godkjennes av Fondets styre. Det er normalt lite 
kjøp og salg av aksjer i unoterte selskaper, og investor må 
være forberedt på at en investering i Fondet er lite likvid. 
 
Skatt 
Fondet er etablert som et norsk aksjeselskap underlagt 
norske skatteregler. Skattereglene kan endres over tid, og 
den enkelte investor i Fondet må selv vurdere 
skattekonsekvensene av en investering i Fondet.  
 
Verdivurdering 
Fondets verdi beregnes kvartalsvis av Forvalter på grunnlag 
av Forvalters egne vurdering, samt en gang årlig på 
grunnlag av verdirapportering fra ekstern tredjepart og 
eventuelle hendelser etter dato for verdsettelsen.  
 
Gjeldsfinansiering 
Fondet kan ikke ta på seg gjeld fra kredittinstitusjoner eller 
gjennom obligasjonslån. Belåning vil skje i de respektive 
eiendomsselskapene. Eiendomsselskapene vil som et 

utgangspunkt ha en belåningsgrad på ca. 65 % av 
underliggende brutto eiendomsverdi på 
oppkjøpstidspunktet. 
 
Referanseindeks 
Det finnes ingen referanseindeks for investeringen.  
 
Utbytte  
Fondet har en målsetning om årlige utdelinger til 
investorene i form av utbytte som vedtas av 
generalforsamlingen i Fondet. Årlig gjennomsnittlig utbytte 
er estimert til 5-7 % over Fondets levetid. 
Det presiseres at årlig gjennomsnittlig utbytte på 5-7 % kun 
er en målsetning, og må således ikke forstås som en garanti 
for at Fondet vil utbetale utbytte i tråd med sin målsetning. 
 
 
RISIKO- OG AVKASTNINGPROFIL 

Risiko- og avkastningsindikator 

 1 2 3 4 5 6 7 
 

Lavere risiko                   Høyere risiko 
 
Lavere mulig avkastning              Høyere mulig avkastning 

 
På en skala fra 1 til 7 er Fondets risiko / 
avkastningsindikator vurdert til å være 6. Indikatoren viser 
sammenhengen mellom risiko og avkastning for Fondet. En 
høyere rangering på skalaen betyr en mulighet for høyere 
avkastning, men også større risiko for å tape penger.  
Den laveste kategorien, 1, kan ikke anses som helt risikofri. 
Dette fondet er plassert i risikoklasse 6, som betyr at 
investeringer i Fondet anses å ha høy risiko. 
 
Egenskaper som har betydning for risikofastsettelsen er: 

- Fondet er nystartet, og har ingen 
avkastningshistorikk  

- Fondet har begrenset diversifisering (lav 
spredning)   

- Fondet foretar investeringer i bransjer med høy 
risiko 

- Fondets investeringer kan være belånte (giring) 
- Det er ikke adgang til innløsning av aksjer i Fondet 
- Det kan påløpe betydelige kostnader i Fondet 

Fondets portefølje vil ha høy eksponering mot 
næringseiendom og det vil være utviklingen i disse 
investeringene avgjør avkastningen for investorene.  
 
Vi antar at det vil være svært begrensede muligheter for å 
omsette eierandeler i Fondet i et annenhåndsmarked. 
Investorene må være forberedt på å beholde investeringen 
ut Fondets levetid, uavhengig av utviklingen i investeringen 
eller markedene ellers. Verdien av aksjene i Fondet kan 
svinge mye gjennom investeringens levetid, og at det er 
reell fare for å tape inntil 100 % av investert beløp. Investor 
kan ikke tape mer enn investert beløp 
 
Risikoindikatoren tar ikke høyde for devalueringer, 
politiske inngrep, store svingninger i  
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valuta-, renter- eller andre forhold i finansmarkedene. 
Risikoindikatoren for Fondet kan endre seg over tid. 
 
En nærmere beskrivelse av risikofaktorer ved Fondet gis 
under. 
 
Risiko 
Under følger en oversikt over de viktigste risikoene til 
Fondet. Oversikten over ulike former for risiko er ikke 
uttømmende. 
 
 
Markeds- og eiendomsrisiko:  
Fondet er etablert for å investere i og forvalte 
næringseiendom i Norge innen segmentene kontorbygg og 
kombinasjonsbygg (dvs. bygg som har kombinerte 
funksjoner som kontor, i tillegg til for eksempel lokaler for 
handel, lager/logistikk, produksjon eller service). For å 
kunne oppnå sitt formål er Fondet således avhengig av 
tilgang til ønskelige eiendomsinvesteringer. Dersom 
markedet utvikler seg på en slik måte at Fondet ikke får 
tilgang til ønskelige eiendomsinvesteringer eller ikke anser 
de tilgjengelige investeringsmulighetene tilstrekkelig gode, 
vil Fondet risikere at investorenes investerte kapital blir 
liggende i Fondet frem til attraktive investeringsmuligheter 
blir tilgjengelige i markedet. Som beskrevet i punktet om 
"Investeringsstrategi" over, vil Investeringsperioden likevel 
være maksimalt 12 måneder. Dersom Fondet i 
Investeringsperioden ikke identifiserer tilstrekkelig 
attraktive eiendommer, vil overskytende kapital betales 
tilbake til investorene.  
 
Fondet har som mål å investere i næringseiendommer som 
oppfyller de kriteriene satt i investeringsmandatet, som 
videre beskrevet i Registreringsdokumentet punkt 6.1 
"Investeringsmandat og restriksjoner". Dette vil medføre at 
Fondets portefølje vil ha høy eksponering mot kontorbygg 
og kombinasjonsbygg, og etterspørselen etter dette 
segmentet. Dersom etterspørselen etter næringseiendom, og 
kontoreiendom og kombinasjonsbygg spesifikt, faller i 
Norge, vil det normalt ha en negativ påvirkning på verdien 
av Fondets portefølje og dette kan påvirke Fondets 
finansielle stilling og avkastning. For å oppnå Fondets 
avkastningsmål er det sannsynlig at eiendommene Fondet 
vil investere i geografisk vil ligge i Distrikts-Norge og i 
mindre tettsteder i Norge. Et fall i etterspørselen vil normalt 
gi større utslag på næringseiendom på mindre sentrale 
steder. Dette kan derfor påvirket Fondet i større grad enn 
fond som investerer i flere næringseiendommer for 
eksempel i Oslo. Det er også en risiko for at etterspørselen 
etter eiendommene som Fondet søker å investere i øker før 
Fondet har gjennomført sine planlagte investeringer. Dette 
kan medføre at prisene stiger og at den forventede 
avkastningen på eiendommene blir lavere enn det som er 
estimert i dette Nøkkelinformasjonsdokumentet. 
 
Emisjonsrisiko: 
Forvalter ønsker i utgangspunktet å oppkapitalisere Fondet 
med NOK 500-1.000 millioner i egenkapital ved å 
gjennomføre en eller flere emisjoner. Bakgrunnen for den 
målsatte størrelsen på Fondet på NOK 500-1.000 millioner 
i egenkapital er at Forvalter tror det vil være en passende 

størrelse for å oppnå god diversifisering med både mindre 
og større eiendommer i porteføljen.  
 
Når den første emisjonen er gjennomført, vil Forvalter 
benytte egenkapitalen til å investere i én eller flere 
eiendommer i tråd med Fondets investeringsstrategi. 
Antallet eiendommer avhenger av innhentet beløp og 
identifiserte eiendommer. Forvalter vil deretter kunne velge 
å åpne en eller flere påfølgende emisjoner i løpet av 
Investeringsperioden med målsetning om å oppkapitalisere 
Fondet ytterligere, slik at Fondet kan investere i flere 
eiendommer og øke porteføljens diversifisering.  
 
Fondets kapitalisering vil normalt ikke påvirke kvaliteten 
på investeringene, og størrelsen på Fondet vil i all hovedsak 
påvirke hvilken grad av diversifisering Fondet oppnår. 
Dersom Fondet oppnår målsettingen om NOK 400 
millioner i emisjonsproveny i Emisjonen vil Fondet ha en 
estimert egenkapital på NOK 1.161 millioner som Forvalter 
har tatt utgangspunkt i ved estimering av kostnader for 
investor, og dersom Fondet oppnår en høyere kapitalisering 
enn dette vil de estimerte kostnadene bli lavere enn estimert.  
 
Konsentrasjonsrisiko og diversifisering: 
Fondets investeringsstrategi er å gjennomføre 
Eiendomsinvesteringene. Eiendomsporteføljens samlede 
eksponering mot (i) en enkelt leietaker, (ii) et geografisk 
område, (iii) en leietakerbransje og (iv) type bygg, skal 
vurderes av Fondet i forbindelse med den enkelte 
Eiendomsinvesteringen, for å oppnå en viss diversifisering. 
Investeringsstrategien innebærer likevel en 
konsentrasjonsrisiko, ettersom Fondets eneste investeringer 
vil være i eiendom og Fondet således vil ha en betydelig 
eksponering mot eiendomsbransjen. Ved ugunstig utvikling 
i eiendomsbransjen, herunder eiendomsmarkedet i Norge, 
vil Fondet være mer risikoutsatt enn hva tilfellet vil kunne 
være for et Fond med flere investeringer og økt 
diversifisering i andre markeder. Fondets avkastning kan 
dermed påvirkes negativt av dårlige resultater i 
Eiendomsinvesteringene, som ikke kan veies opp av positiv 
avkastning på andre investeringer utenfor 
eiendomsmarkedet. 
 
 
Finansieringsrisiko:  
Investeringen skal som et utgangspunkt lånefinansieres ved 
å trekke opp lån i Eiendomsselskapene med en Loan-to- 
Value (LTV) på ca. 65 % av brutto eiendomsverdi. I tillegg 
er det mulig at et Eiendomsselskap direkte eller indirekte 
investerer i selskaper som har egen lånefinansiering, slik at 
det vil oppstå lånefinansiering flere steder i fondsstrukturen. 
Låneavtalene kan inneholde finansielle vilkår for 
låneopptaket. Slike vilkår kan blant annet omfatte krav til 
(i) minimumsverdi av eiendommen i forhold til lånets 
størrelse, (ii) nivå på netto leieinntekter i forhold til 
rentekostnader og/eller avdrag og (iii) rettidig betaling av 
renter og avdrag. Det vil alltid være risiko for brudd på slike 
finansielle vilkår. Ettersom Fondet vil være eksponert mot 
flere eiendomsselskaper sammenlignet med andre 
eiendomsfond som kun investerer i en enkelt eiendom, 
anses denne risikoen større. Brudd på finansielle vilkår vil 
kunne medføre at Eiendomsselskapene enten må stille 
tilleggssikkerhet, oppkapitalisere Eiendomsselskapene med 
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ny egenkapital eller aksjonærlån eller på en annen måte øke 
verdien av Eiendommene. Dersom Eiendomsselskapene 
skulle mislykkes i å betjene lånene sine, vil långiver ha 
sikkerhet i Eiendommene. Långiver vil da kunne kreve lån 
til forfall med påfølgende refinansiering eller i verste fall 
salg av Eiendommene som konsekvens. Dette kan medføre 
at Fondets aksjonærer taper sin investerte egenkapital. 
 
Likviditetsrisiko og annenhåndsomsetning:  
Det er ingen rett til innløsning i Fondet. Aksjene i Fondet er 
videre unoterte og lite omsettelige. Investor må påregne et 
større verditap dersom investor må selge aksjer før Fondet 
blir realisert. 
 
Risiko tilknyttet salg av Fondets Eiendomsinvesteringer 
Forvalter vil i henhold til Fondets strategi søke å avhende 
porteføljen og/eller deler av denne i løpet av en 5-7 års 
periode. Gitt gjeldende markedsforhold estimeres 
kostanden for tilrettelegging av salg til 0,5% av brutto 
eiendomsverdi. Dette estimatet ligger til grunn for 
salgshonoraret angitt i punktene "Nærmere om kostnader 
for investor" og "Forvaltningshonorar og kostnader" 
nedenfor.  
 
Det vil være en risiko for at markedsforhold kan endre seg, 
slik at ikke mulig å engasjere egnet tjenestetilbyder til dette 
honorarnivået. Styret i Fondet kan samtykke til et honorar 
som er høyere enn maksimalsatsen, dersom et slikt høyere 
honorar etter styrets vurdering anses markedsmessig på 
salgstidspunktet, og det er derfor en risiko for at kostnaden 
tilknyttet avhending av Fondets aktiva blir høyere enn 
salgshonoraret angitt i punktene "Nærmere om kostnader 
for investor" og "Forvaltningshonorar og kostnader" 
nedenfor.  
 
Utvanningsrisiko: 
Fondet har som investeringsstrategi å bygge en diversifisert 
eiendomsportefølje på tre til seks eiendomsinvesteringer 
som samlet er egnet til å gi Fondets investorer en høy 
risikojustert avkastning på den kapital som til enhver tid er 
innbetalt til Fondet. Fondets Eiendomsinvesteringer skal 
finansieres dels ved egenkapital og dels ved 
fremmedkapital.. Det er en risiko for at Fondets aksjonærer 
ikke har mulighet til å tegne seg for eller kjøpe ytterligere 
aksjer i Fondet ved en eller flere eventuelle senere 
emisjoner. Dette kan resultere i en utvanning av 
eksisterende aksjonærers beholdning og stemmerettigheter 
i Fondet. 
 
Videre vil aksjonærer som tegner seg i påfølgende 
emisjon(er) etter Fondets første emisjon måtte tegne seg til 
en kurs tilsvarende Fondets verdijusterte egenkapital 
("VEK") på tidspunktet emisjonen åpner. Normalt vil dette 
medføre at tegninger i påfølgende emisjoner vil blir gjort til 
en høyere kurs per aksje enn kursen ved Fondets første 
emisjon. Dersom Fondet etter utløp av Investeringsperioden 
har fri kapital utover nødvendig arbeidskapital, vil kapitalen 
bli tilbakebetalt Fondets aksjonærer pro-rata basert på antall 
aksjer i Fondet. Normalt vil den høyere VEK-kursen ved 
påfølgende emisjoner motvirke at aksjonærer som tegnet 
seg ved første emisjon blir negativt påvirket av 
tilbakebetalingen av kapital.  
 

Forvalterrisiko:  
Investeringsbeslutninger fra Forvalter i Fondet, hva gjelder 
seleksjon av investeringer og timing for kjøp og salg, vil ha 
innvirkning på resultatene til Fondet. 
 
Avkastning:  
Aksjene i Fondet kan både øke og falle i verdi, og hele det 
investerte beløp kan gå tapt. Fondets avkastning forventes å 
være mest påvirket av utviklingen i det norske markedet for 
næringseiendom og at leietakerne på eiendommene forblir i 
lokalene ut leieperioden og til budsjetterte leienivåer. 
 
Skattelovgivningen i investors hjemland kan påvirke den 
faktiske utbetaling fra Fondet. 
 
HISTORISK AVKASTNING 
Fondet er nyetablert, og det finnes ikke data for historisk 
avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av 
markedsutvikling, Forvalters dyktighet og kostnader. 
Avkastningen kan bli negativ. 
 
Forvalters målsetning er at Fondet skal gi en 
gjennomsnittlig årlig avkastning på egenkapitalen på 8-
10%, inkludert en utbetaling av et gjennomsnittlig årlig 
utbytte på 5-7 %. 
 
 
GENERELT OM KOSTNADER I FONDET 
Kostnadene som estimeres i Verdipapirdokumentet og 
Nøkkelinformasjon tar utgangspunkt i at Fondet blir 
oppkapitalisert med NOK 1.161 millioner i egenkapital. 

Investorene i Fondet vil belastes ulike former for kostnader 
knyttet til investeringen.  

For det første vil investorene direkte belastes et 
tegningshonorar knyttet til sin tegning av andeler i Fondet.  

For det andre vil investorene indirekte dekke sin andel av 
alle kostnader i Fondet, Eiendomsselskapene, 
Målselskapene og de underliggende investeringene. 

Fondet, og dermed investorene i Fondet, vil bære kostnader 
som belastes Fondet direkte, inkludert blant annet kostnader 
til Forvalter, Prosjekttilrettelegger og cilrettelegger.  

Fondet, og dermed investorene i Fondet, vil også indirekte 
bære kostnader i Eiendomsselskapene, Målselskapene og 
underliggende investering, som bl.a. kostnader til 
forvaltning, regnskap, vedlikehold, eiendomsskatt, revisjon 
og styre.  
 
Alle kostnader reduserer investors potensielle avkastning. 
 
NÆRMERE OM KOSTNADER FOR 
INVESTOR 
Nedenfor er inntatt en tabell som viser samtlige estimerte 
direkte og indirekte kostnader for investorer i Fondet.  
 
Beregningene som der vises tar utgangspunkt i at Fondet 
blir oppkapitalisert med NOK 1.161 millioner, og viser 
maksimale nominelle beløp eller honorarsatser. 
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Enkelte kostnader som belastes Fondet direkte av Forvalter, 
Emisjonstilrettelegger og Prosjekttilrettelegger, er 
beskrevet i det følgende. For en nærmere omtale av 
kostnadene i Fondet, og fullstendig kostnadsoversikt, vises 
det til nedenstående tabell og Registreringsdokumentet 
punkt 9 og Registreringsdokumentet vedlegg H. 
 
Forvalter av Fondet er i henhold til forvaltningsavtalen 
berettiget til å motta: 

- Etableringshonorar på NOK 350.000 i hver 
emisjon for Forvalters arbeid knyttet til etablering 
av Fondet og gjennomføring av planlagte 
emisjoner, herunder utlegg og arbeid knyttet til 
utarbeidelse av fondsdokumentasjon, 
investormateriale, samt kontakt med 
tilsynsmyndigheten og prospektavgift. 

 
- Årlig forvaltningshonorar på 0,40 % av VEK for 

arbeidet med å forvalte Fondets portefølje, 
herunder beslutte investeringer/salg på vegne av 
Fondet, foreta risikostyring og compliance, 
administrere tredjepartstjenester, håndtere 
investorrelasjon og foreta all rapportering til 
Fondets investorer som kvartalsrapporter, VEK-
beregninger, og annen relevant informasjon om 
Fondets drift og portefølje. 

 
Emisjonstilrettelegger (Kraft Finans AS, eller annen 
tilrettelegger av emisjoner i Fondet) er berettiget til å motta: 

- Emisjonstilretteleggingshonorar på 1 % av 
emisjonsprovenyet for arbeidet 
Emisjonstilrettelegger gjør i forbindelse med 
tilretteleggingstjenester og distribusjonstjenester 
på vegne av Forvalter og Fondet. Tjenestene 
omfatter markedsføring og salgsaktiviteter og 
tilknyttede tjenester som investorklassifisering, 
hvitvaskingskontroller, egnethetsvurdering og 
andre relevante kundekontroller, samt å fungere 
som tegningssted ved emisjoner. Dette omfatter 
ansvar for å føre tegningsbok, utarbeide 
tildelingsbrev og emisjonskonto med tilhørende 
registering av mottatt egenkapital i emisjonen.  

- Tegningshonorar som belastes investor i 
emisjonen som vederlag for å motta og formidle 
ordre for bestilling av aksjer i emisjonen. 

Honoraret er oppad begrenset til 4,5 % av 
investors innbetalte tegningsbeløp i hver enkelt 
emisjon. Ved tegningsbeløp lavere enn 
NOK 2 millioner vil honoraret være på 4,5%, ved 
tegningsbeløp fra NOK 2 til 4 millioner vil 
honoraret være 4,0% og ved tegningsbeløp høyere 
enn NOK 4 millioner vil honoraret være 3,0%. 
Honoraret trekkes fra bestillingsbeløpet som 
innbetales til Forvalter og overføres deretter til 
emisjonstilretteleggeren. Honorarer reduserer 
dermed bestillingsbeløpet som brukes til å tegne 
aksjer i emisjonen.  

 
Prosjekttilrettelegger (Njord Securities AS, eller annen 
tilrettelegger av kjøp av eiendomsinvesteringer i Fondet) er 
berettiget til å motta: 

- Prosjekttilretteleggingshonorar for kjøp når Fondet 
gjennomfører investeringer i eiendomsprosjekter 
tilrettelagt av Prosjekttilrettelegger, samt når 
Prosjekttilrettelegger formidler og gjennomfører 
ordre fra Fondet om å kjøpe andeler i eksisterende 
porteføljeselskap. Honoraret utgjør 1 % av brutto 
eiendomsverdi. Dette tilsvarer 1,41 % av tegnet 
beløp ved 65% belåning. Honoraret betales for 
Prosjekttilretteleggers arbeid med å identifisere 
attraktive eiendommer i henhold til Fondets 
investeringsmandat og fremforhandle 
kjøpekontrakt. 

 
 
Prosjekttilrettelegger, eller annen tjenesteyter Forvalter 
velger for tilrettelegging ved salg av Fondets 
eiendomsinvesteringer, er berettiget et honorar for arbeid 
med å tilrettelegge og fremforhandle salg. Honoraret vil 
være maksimalt 0,5 % av brutto eiendomsverdi. Dette 
tilsvarer 0,94% av tegnet beløp ved 65 % belåning. 
Maksimalsatsen for salgshonoraret er basert på Forvalters 
vurdering av gjeldende markedsmessig honorar. Styret i 
Fondet kan samtykke til et honorar som er høyere enn 
maksimalsatsen, dersom et slikt høyere honorar etter styrets 
vurdering anses markedsmessig på salgstidspunktet.  
 
 
 

 
 
FORVALTNINGSHONORAR OG KOSTNADER 
Dersom Fondet oppnår målsettingen om NOK 400 millioner i emisjonsproveny i Emisjonen vil Fondet ha en estimert 
egenkapital på NOK 1.161.441.816. Det forutsettes at emisjonsprovenyet på NOK 400 millioner blir investert ved utløp av 
Investeringsperioden med 65 % fremmedkapital og at kostnadene for en investor som tegner NOK 200,000 over en 7-års 
periode («Fondets anbefalte levetid») er estimert til 17,40 % av tegnet beløp. Tabellen nedenfor viser de ulike kostnadene 
som påfaller investor over denne perioden: 
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1 Honoraret kan maksimalt utgjøre 0,55 % av fremmedkapitalen som blir anvendt i Eiendomsinvesteringene, og vil ved 65 % belåning utgjøre ca. 0.98 
% av tegnet beløp. Honoraret vil betales til den part som fremskaffer fremmedfinansiering for Eiendomsinvesteringene. 
2 Kostnaden tilknyttet juridisk og teknisk due diligence og årlige kostnader i Eiendomsselskapet er basert på at Fondet vil eie totalt 12 eiendommer, 
og vil kunne variere avhengig av antall eiendommer. 
3Kostnaden tilknyttet Tillitsmanntjenester er forutsatt at obligasjonslån blir brukt til å finansiere nye eiendommer og vil kunne bli redusert/bortfalle 
dersom noen Eiendomsinvesteringer blir finansiert med banklån.  
4Prosjekttilretteleggingshonorar ved kjøp vil utgjøre maksimalt 1,00 % av brutto eiendomsverdi. Ved 65 % belåning tilsvarer honoraret ca. 2,73 % 
av tegnet beløp. Salgshonorar vil utgjøre maksimalt 0,5 % av brutto eiendomsverdi og vil ved 65 % belåning og Fondets totale egenkapital etter 
Emisjonen på NOK 1.161.441.816 tilsvarer ca. 1,36 % av tegnet beløp. Maksimalsatsen for salgshonoraret er basert på Forvalters vurdering av 
gjeldende markedsmessig honorar. Styret i Fondet kan samtykke til et honorar som er høyere enn maksimalsatsen, dersom et slikt høyere honorar 
etter styrets vurdering anses markedsmessig på salgstidspunktet.  
Merk: Alle nominelle kostnader KPI-justeres årlig. Første KPI-justering skjer 1. januar 2023. 
  

Forutsetninger
Tegnet beløp 200.000             
Investert beløp etter Tegningshonorar 191.000             
Estimert egenkapital i Fondet 1.161.441.816   
Fondets levetid 7 år

Sats (%/NOK)

Direkte og 
indirekte 

kostnader per 
tegnet beløp

% av tegnet 
beløp

Totale 
kostnader for 

Fondet

Investor
Tegningshonorar 4,50 % 9.000                     4,50 % 52.264.882        

Engangskostnader Investor 9.000                     4,50 % 52.264.882        
Engangskostnader Eiendomsselskapet

Etableringsgebyr obligasjon/banklån1 0,55 % 1.951                     0,98 % 11.863.299        
Teknisk due diligence2 2.700.000     444                        0,22 % 2.700.000          
Juridisk due diligence2 4.500.000     740                        0,37 % 4.500.000          
Besiktigelse, reise og annet 300.000        49                          0,02 % 300.000             
Tillitsmanntjenester, oppstart3 255.000        42                          0,02 % 255.000             
Regnskapsførsel, oppstart 450.000        74                          0,04 % 450.000             

Sum engangskostnader Eiendomsselskapet 3.300                     1,65 % 20.068.299        
Engangskostnader Fondet

Prosjekttilretteleggingshonorar kjøp (65% belåning)4 1,00 % 5.457                     2,73 % 33.184.052        
Emisjonstilretteleggingshonorar 1,00 % 1.910                     0,96 % 11.614.418        
Etableringshonorar forvalter (3 emisjoner) 1.050.000     173                        0,09 % 1.050.000          
Oppstart juridisk bistand 1.200.000     197                        0,10 % 1.200.000          

Sum engangskostnader Fondet 7.737                     3,87 % 47.048.470        
Årlige kostnader Eiendomsselskapet 2

Forretningsførsel og eiendomsforvaltning 3.987.875     656                        0,33 % 3.987.875          
Styrehonorar 660.000        109                        0,05 % 660.000             
Regnskap 620.000        102                        0,05 % 620.000             
Revisjon 540.000        89                          0,04 % 540.000             
Tillitsmannstjenester3 375.000        62                          0,03 % 375.000             

Totale årlige kostnader i Eiendomsselskapet 1.017                     0,51 % 6.182.875          
Årlige kostnader Fondet

Forvaltningshonorar, ink. R & C 0,40 % 764                        0,38 % 4.645.767          
Depotmottaker 300.000        49                          0,02 % 300.000             
Revisjon 62.500          10                          0,01 % 62.500               
Forretningsførsel 110.000        18                          0,01 % 110.000             

Totale årlige kostnader i Fondet 842                        0,42 % 5.118.267          
Avviklingskostnader Fondet

Salgshonorar (65% belåning)4 0,50 % 2.729                     1,36 % 16.592.026        
Avvikling av fondet 250.000        41                          0,02 % 250.000             

Sum avviklingskostnader Fondet 2.770                     1,38 % 16.842.026        

Sum engangskostnader (eks. avvikling) 20.037                   10,02 % 119.381.650      
Sum engangskostnader (inkl. avvikling) 22.807                   11,40 % 136.223.676      
Sum årlige kostnad 1.858                     0,93 % 11.301.142        
Sum totale kostnader over 7 år (Fondets anbefalte levetid) 34.800                   17,40 % 209.148.797      
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SENSITIVITETSANALYSE FOR EN INVESTERING I FONDET 
Tabellen nedenfor viser estimert nominell netto avkastning (fratrukket investert beløp) etter kostnader og IRR p.a. 
Sensitivitetstabellen er ment som en indikasjon på hvordan ulik verdiutvikling kan påvirke avkastningen til investor gitt en 
total egenkapital i Fondet på NOK 1.161.441.816 og ved en investering i fondet i hhv 1, 5 og 7 år:  

 
Forutsetninger           
Tegnet beløp NOK 200.000 
Total egenkapital i Fondet MNOK 
1.161 
Tegningshonorar 4,5 %         

Scenarioer 1 år 5 år 7 år  
Ufordelaktig verdiutvikling  
(økning i yield på 1,5 %, 
tilsvarer ca. 10 % fall i 
eiendomsverdi over 5 år) 

Hva du får igjen etter kostnader (NOK) 
Årlig gjennomsnittlig avkastning (IRR) -71.697 

-38,7% 
-2.186 
-1,2% 

32.281 
1,8% 

Korreksjon i 
eiendomsmarkedet  
(økning i yield på 0,5%) 

Hva du får igjen etter kostnader (NOK) 
Årlig gjennomsnittlig avkastning (IRR) -12.980 

-10,5% 
62.403 
5,1% 

99.387 
5,9% 

Moderat verdiutvikling  
(salg til kjøpsyield, inkludert 
inflasjon) 

Hva du får igjen etter kostnader (NOK) 
Årlig gjennomsnittlig avkastning (IRR) 24.821 

7,6% 
103.983 

8,4% 
142.589 

8,2% 

Fordelaktig verdiutvikling  
(fall i yield på 0,4%, inkludert 
inflasjon) 

Hva du får igjen etter kostnader (NOK) 
Årlig gjennomsnittlig avkastning (IRR) 60.712 

24,8% 
143.463 
11,2% 

183.608 
10,0% 

Totale kostnader for investor (NOK) 
Totale kostnader for investor per år (%)  

24.666 
12,3 % 

32.099 
3,2 % 

34.800 
2,5 % 

 
Forvalter Njord Alternative Investments AS (org. nr 921 787 847) 

Emisjonstilrettelegger Kraft Finans AS (org. nr. 982 986 141), eller annen emisjonstilrettelegger Forvalter har 
engasjert for den konkrete emisjonen. 

Prosjekttilrettelegger Njord Securities AS (org. nr. 988 716 278), eller annen prosjekttilrettelegger Forvalter benytter 
for den konkrete eiendomsinvesteringen.  

Forretningsfører Trac Accounting AS (org. nr. 989 572 938) 
Depotmottaker Intertrust Depositary Services (Norway) AS (org. nr. 995 460 238) 

Rapportering 

All rapportering, herunder periodisk og ekstraordinær ved vesentlige endringer, til aksjonærene 
i Fondet formidles direkte fra Forvalter til den enkelte aksjonær per epost i henhold til 
aksjonærlisten på tidspunktet for rapportering. Fondet er nyetablert, og det finnes foreløpig ikke 
årsrapport eller halvårsrapport. Første kvartalsrapport skal sendes til Fondets investorer ett år 
etter Fondets første investering. Kvartalsrapporten vil deretter leveres til investor innen 90 
dager etter utløpet av hvert kvartal, og Årsrapporten med revidert årsregnskap leveres til 
investor senest 120 dager etter årsslutt. Dokumentene vil utarbeides på norsk og være 
kostnadsfritt tilgjengelige ved henvendelse til post@njordalternative.no. 

Produktgodkjennelses 
komité 

Produktgodkjennelseskomiteen er en faglig instans etablert for å vurdere og kvalitetssikre alle 
potensielle prosjekter. Komiteen er etablert og strukturert i medhold av verdipapirhandelloven 
§ 9-19 og kommisjonsdirektiv 2017/593 art. 9 og 10. 

Ytterligere informasjon 
Ytterligere informasjon om Fondet fremgår av Fondets vedtekter, Registreringsdokumentet, 
Verdipapirdokumentet og 4-2 skjema. Alle dokumentene er utarbeidet på norsk og er 
kostnadsfritt tilgjengelige ved henvendelse til post@njordalternative.no.  

Ansvar Forvalter er ansvarlig for at opplysningene i nøkkelinformasjonen ikke skal være villedende. 

Tilsyn Forvalter har konsesjon som forvalter av alternative investeringsfond og har Finanstilsynet som 
tilsynsmyndighet. 

Klageordning 
Forvalter er tilsluttet Norsk kapitalforvalterforenings klageordning (www.nkff.no), jf. forskrift 
til aif-loven § 7-3. Investorer kan klage til Forvalter (post@njordalternatives.no) eller direkte 
til klageordningen ved e-post til nkff@bahr.no. 

Beregning andelsverdi 
Andelsverdien av aksjene i Fondet er basert på Fondets verdijusterte egenkapital, og estimeres 
hvert kvartal. Første kvartalsrapport skal sendes til Fondets investorer ett år etter Fondets første 
investering.  

mailto:nkff@bahr.no
mailto:nkff@bahr.no
mailto:nkff@bahr.no
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Nøkkelinformasjon 
oppdatert  Nøkkelinformasjonen er oppdatert pr 8. desember 2022 




