PROSPEKT

NJORD PROSJEKT 52 AS
(Et norsk aksjeselskap og alternativt investeringsfond som er underlagt norsk lovgivning, org. nr. 925 604 259)
Tilbud om deltakelse i Emisjonen i Fondet, med utstedelse av inntil 228.000 nye aksjer til tegningskurs NOK 1.000 per
aksje

Dette prospektet ("Prospektet") har blitt utarbeidet i forbindelse med et tilbud ("Tilbudet") om deltakelse i emisjonen i Njord
Prosjekt 52 AS (vil endre navn til Ski Etatbygg AS), org. nr. 925 604 259 ("Fondet"), med utstedelse av inntil 228.000 nye aksjer til
tegningskurs NOK 1.000 per aksje (de "Nye Aksjene" og "Emisjonen").
Fondet ønsker i utgangspunktet å oppkapitalisere med NOK 188,5 millioner i Emisjonen, ved utstedelse av 188.500 Nye Aksjer til
tegningskurs NOK 1.000 per aksje. Fondet forbeholder seg imidlertid retten til å øke emisjonsbeløpet til NOK 228 millioner ved
utstedelse av 228.000 Nye Aksjer til tegningskurs NOK 1.000 per aksje, dersom der er nødvendig for å oppnå tilstrekkelig egenkapital
til å gjennomføre den planlagte Eiendomsinvesteringen. Som videre beskrevet i punkt 18.11, er gjennomføringen av Emisjonen blant
annet betinget av at Fondet er i stand til å innhente tilstrekkelig egenkapital som muliggjør et erverv av minimum 50,1 % av
Eiendommen indirekte, ved kjøp av aksjer i Målselskapet, gjennom Eiendomsselskapet (som definert i Prospektet).
Bestillingsperioden

i

Emisjonen

er

fra

20.

november

2020

kl.

16:00

til

18.

desember

2020

kl.

16:00,

norsk

("Bestillingsperioden").
De Nye Aksjene tilbys med en minimumsbestilling på NOK 200.000 ("Minimumsbestilling").

Forvalter

Tilrettelegger

Njord Alternative Investments AS

Njord Securities AS

Datoen for dette Prospektet er 20. november 2020
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VIKTIG INFORMASJON
Dette Prospektet er utarbeidet i forbindelse med Emisjonen i Fondet. Formålet med Prospektet er å gi potensielle investorer nødvendig
informasjon om Fondet og dets virksomhet, herunder Njord Prosjekt 51 AS, org. nr. 925 604 224 ("Eiendomsselskapet") og
målselskapet i Fondets planlagte eiendomsinvestering, Ski Eiendomsinvest AS, org. nr. 989 558 846 ("Målselskapet" og sammen
med Fondet og Eiendomsselskapet "Selskapene" og hver for seg et "Selskap"). Målselskapet har hjemmel og eierskap til en moderne
kontoreiendom med sentral beliggenhet i Ski, med adresse Vestveien 16 (Gnr. 136, Bnr. 229) ("Eiendommen").
Tilbudet gjelder deltakelse i Emisjonen med utstedelse av inntil 228.000 Nye Aksjer i Fondet, til tegningskurs NOK 1.000 per Nye
Aksje ("Tegningskursen"). Tilbudet og Emisjonen er nærmere beskrevet i dette Prospektet, se særlig kapittel 18 "Emisjonen".
Dette Prospektet er utarbeidet for å oppfylle reglene i lov av 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel ("Verdipapirhandelloven")
og Europaparlaments- og Rådsforordning (EU) 2017/1129 av 14. juni 2017 om det prospektet som skal offentliggjøres når
verdipapirer tilbys offentligheten eller opptas til handel på et regulert marked, og om oppheving av direktiv 2003/71/EF, som er
implementert i norsk rett gjennom Verdipapirhandelloven § 7-1 ("Prospektforordningen").
Informasjonen som fremkommer i Prospektet er á jour per datoen for Prospektet og er basert på kilder som er ment å være pålitelige.
All informasjon og alle beregninger som gjelder fremtidige forhold er basert på vurderinger etter beste skjønn. Det kan ha forekommet
endringer i forhold som påvirker Fondet etter datoen for Prospektet. Distribusjon av Prospektet skal ikke under noen omstendighet
anses å gi uttrykk for at informasjonen i Prospektet er korrekt på et tidspunkt etter datoen for Prospektet, eller at det ikke senere
har skjedd endringer i forhold som påvirker Fondet. Utover det som kreves i lov, har Fondet ikke til hensikt, og påtar seg ingen
forpliktelse til, å oppdatere eller korrigere informasjon i Prospektet. Eventuelle nye omstendigheter, unøyaktigheter eller vesentlige
feil som kan få betydning for vurderingen av Fondet og dets aksjer, og som fremkommer mellom tidspunktet for offentliggjøring av
Prospektet og tidspunktet for Bestillingsperiodens utløp, vil offentliggjøres i overensstemmelse med Prospektforordningen artikkel 23.
Henvendelser vedrørende Prospektet skal rettes til Fondet. Ingen andre fysiske eller juridiske personer er autorisert til å gi informasjon
om Fondet i tilknytning til Emisjonen eller dette Prospektet. Njord Securities AS er engasjert som tilrettelegger i Emisjonen
("Tilrettelegger").
Distribusjon av Prospektet er underlagt restriksjoner i visse jurisdiksjoner. Det er ikke gjort tiltak for å tillate distribusjon av Prospektet
i noen jurisdiksjon utenfor Norge. Enhver som mottar Prospektet skal orientere seg om, og opptre i henhold til, slike restriksjoner.
De Nye Aksjene tilbys bare i jurisdiksjoner hvor tilbud av de Nye Aksjene lovlig kan gjøres, og bare til personer som lovlig kan motta
slikt tilbud. De Nye Aksjene tilbys ikke aksjonærer hjemmehørende i USA, Australia, Canada, Japan eller Hong Kong, og de Nye
Aksjene tilbys ikke direkte eller indirekte i slike jurisdiksjoner.
En investering i Fondets aksjer er forbundet med risiko. Potensielle investorer oppfordres til å gjennomgå og vurdere risikofaktorene
inntatt i kapittel 2 "Risikofaktorer" i tillegg til øvrig informasjon i Prospektet, før det foretas en investeringsbeslutning. En investering
i Fondets aksjer egner seg bare for investorer som forstår risikofaktorene forbundet med denne type investering og som tåler et tap
av hele eller deler av investeringen. Informasjon i Prospektet skal ikke anses som juridisk, forretningsmessig eller skattemessig
rådgivning. Hver potensiell investor bør konferere med egen juridisk rådgiver, bedriftsrådgiver eller skatterådgiver for juridiske,
forretningsmessige eller skattemessige råd.
Prospektet er underlagt norsk rett, og eventuelle tvister som oppstår i tilknytning til Prospektet vil være underlagt norske domstoler
med Oslo tingrett som verneting.
Se kapittel 20 "Definisjoner" for en oversikt over forkortelser og definisjoner benyttet i dette Prospektet. Prospektet er kun utarbeidet
på norsk.
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1

SAMMENDRAG
Introduksjon

Advarsler ......................................................

Dette sammendraget bør leses som en introduksjon til Prospektet. Enhver
beslutning om å investere i Fondets aksjer bør baseres på en helhetlig
vurdering av informasjonen i Prospektet. Dersom det oppstår et krav
relatert til informasjonen i dette Prospektet som tas inn for behandling av
domstolene kan saksøkeren, i henhold til nasjonal rett i medlemslandene,
bli pålagt å dekke kostnader knyttet til oversetting av Prospektet før
rettsaken starter. Sivilrettslig ansvar knytter seg kun til de personer som
har fremlagt sammendraget og eventuelt en oversettelse av sammendraget
dersom det er villedende, unøyaktig eller inkonsekvent når det leses
sammen med andre deler av Prospektet, eller dersom det ikke gir, når det
leses sammen med andre deler av Prospektet, nøkkelinformasjon for å bistå
investorer når de vurderer om de skal investere i slike verdipapirer. En
investering i Fondets aksjer kan lede til tap av hele eller deler av den
investerte kapitalen.

Verdipapirene ............................................

Fondet har kun en aksjeklasse og alle aksjer har like rettigheter. Fondets
aksjer skal ikke registreres i Verdipapirsentralen i Norge ("VPS") eller
tilsvarende verdipapirregister. Fondets aksjer har ikke ISIN nummer.

Utsteder ........................................................

Njord Prosjekt 52 AS er registrert i Foretaksregisteret med org. nr. 925 604
259, forretningsadresse Dronning Mauds gate 1, 0250 Oslo, Norge og
telefonnummer + 47 23 00 32 40.
Fondets LEI-kode er 984500ECF6090A6B9820.

Tilbyder .........................................................

Ikke relevant.

Prospektmyndighet ................................

Finanstilsynet, med org. nr. 840 747 972 og registrert adresse Revierstredet
3, 0151 Oslo, Norge og telefonnummer +47 22 93 98 00, har gjennomgått
og godkjent dette Prospektet. Finanstilsynet godkjente Prospektet 20.
november 2020.
Nøkkelinformasjon om utsteder

Hvem er utstederen av verdipapirene?
Selskapsinformasjon .............................

Fondets juridiske og kommersielle navn er Njord Prosjekt 52 AS. Etter
gjennomføring av Emisjonen, vil Fondet endre navn til Ski Etatbygg AS.
Fondet ble stiftet den 26. august 2020 og er registrert i Foretaksregisteret
med org. nr. 925 604 259. Fondet er et aksjeselskap og et alternativt
investeringsfond (som definert i AIF-loven § 1-2 første ledd bokstav a), som
er underlagt norsk lovgivning og tilsyn fra Finanstilsynet. Fondet har
forretningsadresse Dronning Mauds gate 1, 0250 Oslo, Norge. Fondets LEIkode er 984500ECF6090A6B9820.
Eiendomsselskapets juridiske og kommersielle navn er Njord Prosjekt 51
AS. Eiendomsselskapet ble stiftet 26. august 2020 og er registrert i
Foretaksregisteret med org. nr. 925 604 224. Eiendomsselskapet er et
aksjeselskap som er underlagt norsk lovgivning og har forretningsadresse
Dronning Mauds gate 1, 0250 Oslo, Norge. Eiendomsselskapets LEI-kode er
9845003ACC495AFEAF27.
Målselskapets juridiske og kommersielle navn er Ski Eiendomsinvest AS.
Målselskapet ble stiftet 14. februar 2006 og er registrert i Foretaksregisteret
med org. nr. 989 558 846. Målselskapet er et aksjeselskap som er underlagt
norsk lovgivning og har forretningsadresse c/o Pareto Business Management
AS, Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo. Målselskapet har ingen LEI-kode.

Prinsipale aktiviteter .............................

Fondet er etablert for å investere i og forvalte minimum 50,1 % av
Eiendommen indirekte, ved kjøp av aksjene i Målselskapet gjennom
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Eiendomsselskapet ("Eiendomsinvesteringen"). Fondet skal investere all
tilgjengelig kapital fra Emisjonen i Eiendomsselskapet. Fondets portefølje vil
således

være

begrenset

til

den

planlagte

Eiendomsinvesteringen.

Eiendomsselskapet har per Prospektdato ikke foretatt investeringer, men
skal etter gjennomføringen av Emisjonen investere all tilgjengelig kapital
mottatt fra Fondet i Målselskapet, som har eierskap og hjemmel i
Eiendommen.
Hovedaksjonærer ....................................

Per Prospektdato eier Tilrettelegger (Njord Securities AS) samtlige aksjer i
Fondet og Eiendomsselskapet. I forbindelse med gjennomføringen av
Emisjonen, vil alle nåværende aksjer i Fondet slettes og Tilrettelegger tre ut
som eneaksjonær. Som ledd i den etterfølgende Eiendomsinvesteringen vil
Fondet kjøpe 100 % av aksjene i Eiendomsselskapet fra Tilrettelegger og
deretter

foreta

Eiendomsinvesteringen

gjennom

sitt

da

heleide

datterselskap, Eiendomsselskapet.
Nøkkelpersoner i ledelsen..................

Fondet har ingen ansatte.

Revisor...........................................................

RSM Norge AS, org. nr. 982 316 588 ("RSM") er oppnevnt som revisor for
Fondet og Eiendomsselskapet.
Berge & Lundal Revisjonsselskap AS, org. nr. 967 418 064 ("Berge og
Lundal Revisjonsselskap") er oppnevnt som revisor for Målselskapet.
Etter

gjennomføringen

av

Emisjonen

og

den

etterfølgende

Eiendomsinvesteringen er RSM forventet å bli oppnevnt som revisor for
Målselskapet, i likhet med Fondet og Eiendomsselskapet.
Hva er den finansielle nøkkelinformasjonen om utstederen?
Fondet ble stiftet 26. august 2020 og registrert i Foretaksregisteret 8. september 2020. Fondet har ikke avlagt
årsregnskap per datoen for dette Prospektet og Prospektet inneholder således ingen historisk finansiell informasjon
for Fondet. Det er heller ikke utarbeidet ureviderte regnskapstall for Fondet utover det som følger av punkt 12.2
"Kapitalisering" og punkt 12.3 "Gjeldsforpliktelser".
Fondet vil utarbeide revidert årsregnskap for regnskapsåret 2020. Det vil ikke gjøres noen revidert
delårsrapportering til Fondets investorer. Fondet vil imidlertid utarbeide delårsrapporter for internkontroll på et
nøkkeltallnivå og hendelser av vesentlig karakter vil således rapporteres til investorene. Delårsrapportene vil ikke
utarbeides i henhold til regnskapsmessig standard.
Under følger den finansielle nøkkelinformasjonen om Målselskapet.
Resultatregnskap
Regnskapsår avsluttet 31. desember
2019

Alle tall i hele NOK

2018

2017

Driftsinntekter....................................................................

24.788.601

23.956.945

Driftsresultat ......................................................................

20.174.162

19.248.570

20.370.486
14.837.421

Resultat etter skatt .........................................................

7.218.747

6.883.944

-14.954.729

Balanseoppstilling
Per 31. desember
2019

Alle tall i hele NOK

2018

2017

Sum eiendeler ....................................................................

334.607.158

331.694.912

Sum egenkapital ...............................................................

8.857.539

8.138.792

341.207.670
15.054.848

Sum gjeld .............................................................................

325.749.619

323.556.120

326.152.822

Kontantstrømoppstilling
For regnskapsåret avsluttet 31. desember
2019

Alle tall i hele NOK

2018

2017

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter ..................

13.138.705

8.311.292

-24.306.412

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter ......................

0

-591.281

-50.130.898

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter .....................

-6.500.000

-13.800.000

80.750.000

Hva er de vesentligste risikofaktorene som er spesifikke for utstederen?
Materielle risikofaktorer ......................

•

Fondet er etablert for å investere i og forvalte minimum 50,1 % av
Eiendommen. Fondets virksomhet, driftsresultat, kontantstrøm og
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finansielle stilling vil være sterkt avhengig av verdiutviklingen til
Eiendommen og utviklingen i eiendomsmarkedet i Ski og Follo
•

Fondets

investeringsstrategi

innebærer

en

konsentrasjonsrisiko,

ettersom Fondet kun vil være eksponert mot eiendomsbransjen og en
enkelt eiendom i Ski. Ved ugunstig utvikling i eiendomsbransjen,
herunder eiendomsmarkedet i Ski, vil Fondet være mer risikoutsatt enn
hva tilfellet vil kunne være for et selskap med flere investeringer og økt
diversifisering.
•

Eiendomsselskapet

vil

ha en

belåningsgrad

på

ca. 65

%

av

underliggende eiendomsverdi. Den låneutmålingen som faktisk oppnås
vil ha betydning for egenkapitalbehovet i Eiendomsinvesteringen og en
lavere låneutmåling enn NOK 370,5 millioner vil medføre et høyere
egenkapitalbehov enn opprinnelig antatt, hvilket kan innebære en
lavere forventet avkastning på egenkapitalen (IRR). Det vil kunne
foreligge en refinansieringsrisiko i Eiendomsinvesteringen dersom
investeringsperioden blir lengre enn lånefinansieringsavtalen.
•

Rentekostnader

er

en

vesentlig

kostnad

i

belånte

eiendomsinvesteringer, slik som Eiendomsinvesteringen. En økning i
rentenivået, herunder også som følge av økte marginkrav fra långivere,
kan utgjøre en likviditetsbelastning for Fondet og Eiendomsselskapet.
•

Selskapene har ingen ansatte og vil derfor være avhengig av
tredjeparter som utfører tjenester på Selskapenes vegne. Selskapene
har i denne forbindelse inngått avtaler om tjenesteleveranser med blant
annet Lister Forvaltning AS ("Eiendomsforvalter" eller "Lister
Forvaltning"), Trac Accounting AS ("Trac Accounting"), RSM og
Njord

Alternative

Alternative

Investments

Investments").

AS

("Forvalter"

Oppnåelse

av

den

eller

"Njord

økonomiske

målsetningen til Fondet forutsetter at de avtalte tjenesteleveransene
gjennomføres som forutsatt.
Nøkkelinformasjon om verdipapirene
Hva er verdipapirenes viktigste egenskaper?
Type, klasse og ISIN.............................

Fondet har kun en aksjeklasse. Aksjene som utstedes i Emisjonen vil tilhøre
denne aksjeklassen. Fondets aksjer skal ikke registreres i VPS eller
tilsvarende verdipapirregister. Fondets aksjer har ikke ISIN nummer.

Valuta, pålydende verdi og antall
utstedte verdipapirer ............................

Per Prospektdato er Fondets aksjekapital NOK 35.000 fordelt på 35.000
aksjer, hver pålydende NOK 1. I forbindelse med Emisjonen vil det foretas
en kapitalnedsettelse til NOK 0 ved at samtlige eksisterende aksjer i Fondet
slettes og nedsettelsesbeløpet deles ut til eksisterende aksjonær, Njord
Securities AS (Tilrettelegger). Deretter vil det utstedes Nye Aksjer til
investorer som har fått godkjent sine bestillinger i Emisjonen. Aksjene som
utstedes i Emisjonen vil være pålydende NOK 10.

Rettigheter knyttet til
verdipapirene.............................................

Alle aksjer har like rettigheter og hver aksje har én stemme på Fondets
generalforsamling.

Omsetningsbegrensninger.................

Aksjene i Fondet er fritt omsettelige uten forkjøpsrett for eksisterende
aksjeeiere. Overføring av aksjer i Fondet forutsetter at erververen tiltrer den
til enhver tid gjeldende Aksjonæravtale for Fondet, herunder at ervervet
godkjennes av Fondets styre. Styret i Fondet kan ikke nekte en
aksjeoverdragelse uten saklig grunn.

Utbytte og utbyttepolitikk ..................

Utbetalinger av utbytte i Fondet vil avgjøres av generalforsamlingen etter
forslag fra styret og råd fra Forvalter. Det er i henhold til foreliggende
kalkyler budsjettert med årlige utbetalinger av utbytte til Fondets
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investorer, men hyppigheten på disse kan bli besluttet endret av Fondets
generalforsamling. Fondet har per datoen for dette Prospektet en
målsetning om årlige utdelinger i form av utbytte i den utstrekning det er
adgang til det i henhold til den enhver tid gjeldende lovgivning og hensyntatt
Fondets likviditetsforvaltning, men det kan ikke gis noen garanti for at
utbytteutdelingene vil kunne gjennomføres i tråd med målsetningen.
Hvor vil verdipapirene handles?
Det foreligger ingen planer om å søke Fondets aksjer notert på børs eller annen regulert markedsplass.
Hva er de vesentligste risikofaktorene som er spesifikke for verdipapirene?
Materielle risikofaktorer ......................

•

Likviditetsrisiko og annenhåndsomsetning. Det foreligger ingen planer
om å notere Fondets aksjer på børs eller en regulert markedsplass,
hvilket innebærer at aksjonærer og investorer ikke vil kunne observere
endringer i aksjekurser eller svingninger i disse på daglig basis.
Utviklingen i Fondets virksomhet og markedsforhold vil imidlertid like
fullt påvirke den underliggende verdien av aksjene. Likviditeten for
omsetning

av

aksjeandeler

i

annenhåndsmarkedet

er

normalt

begrenset og viser i perioder store svingninger og variasjoner fra
prosjekt til prosjekt. Dette kan medføre at det kan være vanskelig å
omsette Fondets aksjer i annenhåndsmarkedet og at verdien på
aksjene kan svinge som følge av endringer i rentenivåer, valutakurser
og kapitalmarkedene for øvrig.
Nøkkelinformasjon om tilbyder av verdipapirer og/eller opptaket til handel på et regulert marked
Hvilke vilkår og hvilken tidsplan gjelder dersom jeg investerer i dette verdipapiret?
Vilkår og betingelser for tilbudet ...

•

Tegningskursen i Emisjonen er NOK 1.000 per Nye Aksje med
pålydende verdi NOK 10.

•

Bestilling av Nye Aksjer gjøres i Bestillingsperioden fra og med 20.
november 2020 kl. 16:00 til og med 18. desember 2020 kl. 16:00,
norsk tid. Fondet forbeholder seg retten til å kalle tilbake Tilbudet eller
avslutte Bestillingsperioden på et tidligere tidspunkt. Bestillere vil være
bundet av sine bestillinger i Bestillingsperioden.

•

De Nye Aksjene tilbys med en Minimumsbestilling på NOK 200.000.
Investorene bestiller Nye Aksjer på like vilkår, og i tråd med
Emisjonsvedtaket.

•

Bestillingsstedet i Emisjonen er Njord Prosjekt 52 AS, c/o Njord
Securities

AS,

Dronning

Mauds

gate

1,

0250

Oslo

("Bestillingsstedet").
•

Tildeling av Nye Aksjer gjøres av styret i Fondet. Bestilling av Nye
Aksjer gir ingen garanti for tildeling av Nye Aksjer ved Emisjonen eller
at investoren vil bli tildelt allokering i henhold til bestillingen. Deltakere
i Emisjonen som får tildelt aksjer vil få beskjed om den endelige
tildelingen, ved utsendelse av tildelingsbrev. Tilrettelegger kan også
kansellere hele Tilbudet uten nærmere begrunnelse.

•

Investering i Fondet er betinget av at investoren tiltrer Fondets
aksjonæravtale.

•

Gjennomføringen av Emisjonen er betinget av at Fondet er i stand til å
innhente tilstrekkelig egen- og fremmedkapital som muliggjør erverv
av minimum 50,1 % av Eiendommen indirekte ved kjøp av aksjer i
Målselskapet, gjennom Eiendomsselskapet.
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Tidsplan for tilbudet ..............................

Hendelse/aktivitet

Tidspunkt

Bestillingsperiode ........................................................................

20. november – 18.
desember 2020

Tildeling av de Nye Aksjene og utsendelse av
tildelingsbrev .................................................................................

21. desember 2020

Ekstraordinær generalforsamling for vedtakelse av
Emisjonen .......................................................................................

22. desember 2020

Betalingsfrist.................................................................................

11. januar 2021

Allokering av de Nye Aksjene

18. januar 2021

.............................................

Overføring av de Nye Aksjene til investorer via

Utvanning ....................................................

aksjeeierboken ............................................................................

18. januar 2021

Overtakelse av Målselskapet og Eiendommen .............

27. januar 2021

I forbindelse med Emisjonen vil det foretas en kapitalnedsettelse til NOK 0
ved at samtlige eksisterende aksjer i Fondet slettes og nedsettelsesbeløpet
deles ut til eksisterende aksjonær, Njord Securities AS (Tilrettelegger).
Deretter vil det utstedes Nye Aksjer til investorer som har fått godkjent sine
bestillinger i Emisjonen. Det vil derfor ikke skje noen utvanning av
eksisterende aksjonærer i Fondet i forbindelse med Emisjonen og det vil
heller ikke være behov for å fravike Tilretteleggers fortrinnsrett i henhold til
Aksjeloven § 10-4.

Totale kostnader knyttet til
utstedelsen/tilbudet ..............................

Totale

engangskostnader

knyttet

til

Emisjonen,

Fondet

og

Eiendomsselskapet er estimert til NOK 18.432.213.
Tegningshonorar......................................

Distributørene kan maksimalt ta 4,50 % av tegningsbeløpet i forbindelse
med tegning i Emisjonen, dvs.:
Tegningsstørrelse

Honorar

< MNOK 5 ...................

4,50 %

MNOK 5-10 .................

4,00 %

> MNOK 10 ................

3,00 %

Hvorfor utarbeides dette Prospektet?
Formålet med tilbudet/opptak til
notering.........................................................

Formålet med Tilbudet er å oppkapitalisere Fondet og hente inn den
nødvendige egenkapitalandelen som kreves for at Fondet skal være i stand
til å gjennomføre Eiendomsinvesteringen. Fondet ønsker i utgangspunktet å
oppkapitalisere med NOK 188,5 millioner i Emisjonen, hvilket muliggjør et
erverv av 100 % av aksjene i Målselskapet gjennom Eiendomsselskapet.
Fondet forbeholder seg imidlertid retten til å øke emisjonsbeløpet til NOK
228 millioner, dersom det er nødvendig for å oppnå tilstrekkelig egenkapital
til å gjennomføre Eiendomsinvesteringen.

Bruk av egenkapitalen .........................

Som ledd i Eiendomsinvesteringen skal Fondet erverve 100 % av aksjene i
Målselskapet gjennom Eiendomsselskapet. Dersom egenkapitalen fra
Emisjonen sammenholdt med Lånefasiliteten ikke er tilstrekkelig til å
erverve 100 % av aksjene har Fondet anledning til erverve aksjer i
Målselskapet

som

medfører

at

Fondet

etter

gjennomføringen

av

Eiendomsinvesteringen eier og forvalter minst 50,1 % av Eiendommen
gjennom Eiendomsselskapet og Målselskapet.
Fulltegningsgaranti ................................

Det er ikke inngått noen fulltegningsgarantiavtale i forbindelse med
Emisjonen.

Interessekonflikter .................................

Tilrettelegger

har

en

egeninteresse

i

at

Emisjonen

og

Eiendomsinvesteringen gjennomføres, ved at krav på honorar utløses. Alle
avtaler mellom Tilrettelegger og Distributørene på den ene side og Fondet,
Eiendomsselskapet og/eller Målselskapet på den annen side er inngått og vil
bli

inngått

på

markedsmessige

betingelser.

Videre

vil

eventuelle

interessekonflikter søkes håndtert åpent og med fullt innsyn for investorene.
Utover det som er beskrevet over, har Fondet ikke identifisert noen
vesentlige interessekonflikter i forbindelse med Emisjonen.

10

Njord Prosjekt 52 AS – Prospekt

2

RISIKOFAKTORER

Enhver investering i aksjer i Fondet innebærer risiko. Potensielle investorer bør gjennomgå og vurdere informasjonen
i dette Prospektet, med særlig fokus på risikofaktorene som fremgår under. En investering i Fondet er kun egnet for
de investorene som forstår risikoene forbundet med denne typen investering og som kan tåle et tap av hele eller
deler av investeringen. Risikoene som beskrives i dette kapittel 2 er de vesentlige risikofaktorene for Selskapene per
Prospektdatoen. Disse risikofaktorene representer de risikofaktorene som Fondet mener er vesentlige for investorens
vurdering av de Nye Aksjene i Emisjonen.
Risikofaktorene som fremgår av dette kapittel 2 er sortert mellom et begrenset antall kategorier. Hver risikofaktor
er forsøkt plassert i den mest naturlige kategorien, basert på risikoens art. Innen hver kategori er den risikofaktoren
som anses som mest vesentlig for Selskapene plassert først, basert på en vurdering av det potensielle skadeomfanget
faktoren og sannsynligheten for at faktoren skal inntreffe. Dette betyr ikke at de resterende risikofaktorene innenfor
en kategori er plassert i orden etter deres viktighet. Dersom enhver av risikofaktorene under skulle materialisere
seg, enten alene, sammen med eller i samspill med andre omstendigheter, så kan dette ha en vesentlig negativ
effekt på Selskapene og deres virksomhet, driftsresultat, kontantstrøm, finansielle posisjon og/eller utsikter. Dette
kan igjen resultere i at verdien på Fondets aksjer synker eller at hele eller deler av en investering i Fondet tapes.
2.1

Risikofaktorer knyttet til Selskapenes virksomhet og markedet det opererer i

2.1.1

Fondets virksomhet, driftsresultat, kontantstrøm og finansielle stilling vil være sterkt avhengig av
verdiutviklingen til Eiendommen og utviklingen i eiendomsmarkedet i Ski og Follo

Fondet er etablert for å investere i og forvalte minimum 50,1 % av Eiendommen (som definert i punkt 7.6.1 under)
indirekte, ved kjøp av aksjene i Målselskapet gjennom Eiendomsselskapet. Eiendommen som Fondet vil investere i
ligger i Ski og er et kontorbygg som i sin helhet er utleid til Politiets Fellestjenester. Fondet vil derfor være særlig
eksponert mot utviklingen av eiendomsmarkedet i Ski og Follo spesifikt, men også den generelle utvikling i
eiendomsmarkedet for kontoreiendommer av tilsvarende type. Faktorer som (i) rentemarkedet og utlånsvillighet, (ii)
arbeidsledighet og økonomisk depresjon (herunder force majeure og verdensomspennende hendelser) og (iii)
regulatoriske endringer er eksempler på forhold som kan påvirke eiendomsmarkedet i Ski negativt og dermed også
ha en negativ effekt på de Nye Aksjenes verdi.
2.2

Risikofaktorer knyttet til Selskapenes investeringer

2.2.1

Konsentrasjonsrisiko og diversifisering

Målselskapet eier og drifter Eiendommen. Fondets investeringsstrategi er å gjennomføre Eiendomsinvesteringen.
Investeringsstrategien innebærer en konsentrasjonsrisiko, ettersom Fondet kun vil være eksponert mot
eiendomsbransjen

og

en

enkelt

eiendom

i

Ski.

Ved

ugunstig

utvikling

i

eiendomsbransjen,

herunder

eiendomsmarkedet i Ski eller i kontoreiendom-segmentet, vil Fondet være mer risikoutsatt enn hva tilfellet vil kunne
være for et selskap med flere investeringer og økt diversifisering. Fondets avkastning kan dermed påvirkes negativt
av dårlige resultater i Eiendomsinvesteringen, som ikke kan veies opp av positiv avkastning på andre investeringer.
2.2.2

Økning i vedlikeholds- eller eierkostnader

Fondets kostnadsbudsjetter er basert på antagelser og vurderinger av kostnadene ved tilsvarende eiendommer.
Faktiske tall kan derfor avvike fra estimatene. Videre dekker leietakerne i henhold til sine leieavtaler, sin andel av
felleskostnader og innvendig vedlikehold av leide lokaler. Dette er kostnader som indirekte vil tilfalle Fondet dersom
lokalene ikke er utleid. Det er også en risiko for at eierkostnadene kan øke i forbindelse med å tilpasse Eiendommen
til eksisterende eller potensielle nye leietakere. Eiendommen er i dag tilpasset Politiets Fellestjenester som utenom
vanlige kontorarealer også har areal til skytebane og andre arealtilpasninger som ikke nødvendigvis passer fremtidige
leietakere.
2.2.3

Risiko knyttet til Eiendomsinvesteringens likviditet

Eiendom er en lite likvid aktivaklasse sammenlignet med for eksempel børsnoterte aksjer og obligasjoner. Det tar
normalt flere måneder både å investere i og realisere direkteinvesteringer i eiendom. Lav likviditet i
Eiendomsinvesteringen er en negativ egenskap ved investeringer i eiendom og vil kunne innebære at det tar lang tid
å avhende Eiendommen, noe som kan forsinke og forringe tilbakebetalingene til investorene fra Fondet. Fondets
eneste investering vil være Eiendommen i Ski, og dersom det er liten etterspørselen etter næringseiendom i dette
området når Fondet skal avvikles kan det medføre at avviklingen blir forsinket eller at salgsprisen som oppnås for
Eiendommen blir lavere enn forventet.
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2.3

Risiko knyttet til finansiering

2.3.1

Belåningsgrad og finansieringsrisiko

Eiendomsselskapet vil ha en belåningsgrad på ca. 65 % av underliggende eiendomsverdi. Den låneutmålingen som
faktisk oppnås vil ha betydning for egenkapitalbehovet i Eiendomsinvesteringen og en lavere låneutmåling enn NOK
370,5 millioner vil medføre et høyere egenkapitalbehov enn opprinnelig antatt, hvilket kan innebære en lavere
forventet avkastning på egenkapitalen (IRR). Motsatt effekt kan en høyere låneutmåling ha. For mer informasjon om
estimerte finansieringsbetingelser og betingelser for gjennomføring av Emisjonen, se punkt 7.3.3 "Finansiering av
Eiendomsinvesteringen" og punkt 18.11 "Betingelser for gjennomføring av Emisjonen".
Det vil kunne foreligge en refinansieringsrisiko i Eiendomsinvesteringen dersom investeringsperioden blir lengre enn
lånefinansieringsavtalen. Dersom Fondet, gjennom Eiendomsselskapet, ikke er i stand til å fornye Lånefasiliteten
(som skissert i punkt 7.3.3 "Finansiering av Eiendomsinvesteringen") eller finansiere Eiendommen hos annen bank
eller finansinstitusjon med tilfredsstillende finansiering vil det innebære en risiko for at Fondet, gjennom
Eiendomsselskapet, må selge aksjene i Målselskapet og/eller Eiendommen.
Siden Fondet kun vil ha en enkelt eiendomsinvestering så vil en eventuell reduksjon i denne eiendomsverdien direkte
slå ut på belåningsgraden i Eiendomsselskapet. I løpet av Eiendomsinvesteringens løpetid vil det alltid være en risiko
for brudd på betingelsene i Lånefasiliteten. Dette vil kunne medføre at Eiendomsselskapet enten må stille
tilleggssikkerhet, oppkapitalisere Eiendomsselskapet med ny egenkapital eller aksjonærlån eller på en annen måte
øke verdien av Eiendommen. Dersom Eiendomsselskapet skulle mislykkes i å betjene lånene sine, vil långiver ha
sikkerhet i Eiendommen. Långiver vil da kunne kreve lån til forfall med påfølgende refinansiering eller i verste fall
salg av Eiendommen som konsekvens. Dette kan medføre at Fondet og Fondets aksjonærer taper sin investerte
egenkapital.
2.3.2

Renterisiko

Rentekostnader er en vesentlig kostnad i belånte eiendomsinvesteringer, slik som Eiendomsinvesteringen. En økning
i rentenivået, herunder også som følge av økte marginkrav fra långivere, kan utgjøre en likviditetsbelastning for
Fondet

og

Eiendomsselskapet.

Om

ordinær

bankfinansiering

blir

valgt

som

finansieringsmetode

er

Eiendomsinvesteringen i perioden frem til overtakelse utsatt for ytterligere renterisiko, da man ikke kan låse inn den
budsjetterte rentesikringen før egenkapitalen i Eiendomsinvesteringen er innbetalt fra investorene og aksjene i
Målselskapet er overtatt. Dette kan påvirke de kalkulerte avkastningstall. Dette i tillegg til allerede beskrevet
usikkerhet vedrørende endelig finansieringsstruktur.
Tiltenkt finansieringskilde i Eiendomsinvesteringen er obligasjonslån med fastrente ut løpetiden, hvilket eliminerer
renterisikoen frem til forfall. Det foreligger likevel en risiko for at lånene ved forfall ikke lar seg refinansiere til samme
rentenivå. Dersom lånene refinansieres til en høyere rente vil dette kunne påvirke Fondets kontantstrøm samt
utdelingskapasitet negativt.
2.4

Risikofaktorer knyttet til Fondets aksjer

2.4.1

Likviditetsrisiko og annenhåndsomsetning

Det foreligger ingen planer om å notere Fondets aksjer på børs eller en regulert markedsplass, hvilket innebærer at
aksjonærer og investorer ikke vil kunne observere endringer i aksjekurser eller svingninger i disse på daglig basis.
Utviklingen i Fondets virksomhet og markedsforhold vil imidlertid like fullt påvirke den underliggende verdien av
aksjene. Likviditeten for omsetning av aksjeandeler i annenhåndsmarkedet er normalt begrenset og viser i perioder
store svingninger og variasjoner fra prosjekt til prosjekt. Dette kan medføre at det kan være vanskelig å omsette
Fondets aksjer i annenhåndsmarkedet og at verdien på aksjene kan svinge som følge av endringer i rentenivåer,
valutakurser og kapitalmarkedene for øvrig. Annenhåndsmarkedet er et fritt omsettelig marked hvor verdi kun
baseres på kjøperens betalingsvillighet.
2.5

Risiko knyttet til tredjeparter

2.5.1

Risiko med hensyn til leveranser fra Selskapenes leverandører

Selskapene har ingen ansatte og vil derfor være avhengig av tredjeparter som utfører tjenester på Selskapenes
vegne. Selskapene har i denne forbindelse inngått avtaler om tjenesteleveranser med blant annet Lister Forvaltning,
Trac Accounting, RSM og Njord Alternative Investments, som nærmere beskrevet i punkt 11.2 "Fondets
leverandøravtaler" og punkt 13.3 "Revisor". Oppnåelse av den økonomiske målsetningen til Fondet forutsetter at de
avtalte tjenesteleveransene gjennomføres som forutsatt. Viktige tjenesteleveranser i så måte er forretningsførsel,
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regnskap, revisjon og forvaltning som utføres av hhv. Lister Forvaltning, Trac Accounting, RSM og Njord Alternative
Investments.
Dersom disse tjenesteleverandørene eller andre tjenesteleverandører av forskjellige årsaker ikke er i stand til å utføre
tjenesteleveransene, kan det svekke Selskapenes evne til å oppnå sine mål og redusere de økonomiske resultatene
i forhold til den økonomiske målsetningen for Eiendomsinvesteringen.
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ANSVARSERKLÆRING

Dette Prospektet har blitt utarbeidet av Fondet i forbindelse med den planlagte Emisjonen.
Styret i Njord Prosjekt 52 AS bekrefter at opplysningene i Prospektet, så langt styret kjenner til, er i samsvar med
de faktiske forhold, og at Prospektet ikke utelater noe som kan endre dets betydningsinnhold.

Oslo, 20. november 2020
Styret i Njord Prosjekt 52 AS

Christian Frederik Søbak Westad

Halvdan Alexander Aagesen Grøm

(Styreleder)

(Styremedlem)
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PRESENTASJON AV INFORMASJONEN

4.1

Godkjennelse av Prospektet

Prospektet er godkjent av Finanstilsynet som kompetent tilsynsmyndighet under Europaparlaments- og
Rådsforordning (EU) 2017/1129 (Prospektforordningen). Finanstilsynet har kun godkjent dette Prospektet for å
oppfylle kravene til fullstendighet, forståelighet og konsistens som følger av Prospektforordningen. Slik godkjennelse
skal ikke anses som en bekreftelse av Fondet eller kvaliteten på verdipapirene som omtales i dette Prospektet.
Investorer bør foreta sin egen vurdering av egnetheten til å investere i verdipapirene. Finanstilsynet har ikke
kontrollert og godkjent riktigheten eller fullstendigheten av opplysningene som gis i Prospektet og har heller ikke
foretatt noen form for kontroll eller godkjennelse av selskapsrettslige forhold som er beskrevet i eller på annen måte
er omfattet av Prospektet.
Prospektet ble godkjent av Finanstilsynet den 20. november 2020 og er gyldig i en periode på 12 måneder fra
godkjennelsesdatoen.
Informasjonen som fremkommer i Prospektet er á jour per datoen for Prospektet og er basert på kilder som er ment
å være pålitelige. All informasjon og alle beregninger som gjelder fremtidige forhold er basert på vurderinger etter
beste skjønn. Det kan ha forekommet endringer i forhold som påvirker Fondet etter datoen for Prospektet.
Distribusjon av Prospektet skal ikke under noen omstendighet anses å gi uttrykk for at informasjonen i Prospektet
er korrekt på et tidspunkt etter datoen for Prospektet, eller at det ikke senere har skjedd endringer i forhold som
påvirker Fondet. Fondet har ikke til hensikt, og påtar seg ingen forpliktelse til, utover det som kreves av lov, å
oppdatere eller korrigere informasjon i Prospektet. Eventuelle nye omstendigheter, unøyaktigheter eller vesentlige
feil som kan få betydning for vurderingen av Fondet og dets aksjer, og som fremkommer mellom tidspunktet for
offentliggjøring av Prospektet og tidspunktet for Bestillingsperiodens utløp, vil offentliggjøres i overensstemmelse
med Prospektforordningen artikkel 23.
4.2

Historisk finansiell informasjon

Fondet og Eiendomsselskapet ble stiftet 26. august 2020 og registrert i Foretaksregisteret 8. september 2020. Per
datoen for dette Prospektet har verken Fondet eller Eiendomsselskapet utarbeidet årsregnskaper og Prospektet
inneholder således ingen historisk finansiell informasjon om disse. Fondet og Eiendomsselskapets første reviderte
årsregnskap vil avlegges per 31. desember 2021 på norsk etter norsk regnskapsstandard (NRS), og utarbeides senest
120 dager etter årsslutt i henhold til det som fremgår i punkt 7.7.2 "Årsrapport" under.
Prospektet inneholder historisk finansiell informasjon for Målselskapet fra Målselskapets årsregnskaper for
regnskapsårene avsluttet 31. desember 2017, 2018 og 2019 ("Årsregnskapene"), inntatt her som hhv. Vedlegg A
(2019), Vedlegg B (2018) og Vedlegg C (2017).
Årsregnskapene er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Årsregnskapene
er revidert av Berge & Lundal Revisjonsselskap AS, org. nr. 967 418 064 og registrert adresse Rosenkrantz' gate 20,
0160 Oslo. For mer informasjon om Målselskapets revisor, se punkt 13.3.2 "Målselskapets revisor".
Prospektet inneholder ingen annen revidert informasjon enn det som fremgår over i dette punkt 4.2.
4.3

Tredjepartsinformasjon

Det er enkelte steder i Prospektet gjengitt informasjon som stammer fra tredjepart. I slike tilfeller er kilden alltid
oppgitt. Slik informasjon er korrekt gjengitt etter det Fondet kjenner til og kan kontrolleres ut fra offentliggjorte
opplysninger fra tredjemann. Etter det Fondet kjenner til er ingen fakta utelatt som kan medføre at de gjengitte
opplysningene er unøyaktige eller villedende. Der hvor det er gitt opplysninger om markedet eller industrien
Selskapene operer i uten kilde, er dette basert på egen informasjon Fondet besitter i egenskap av å være en aktør i
eiendomsbransjen.
Dette Prospektet er utarbeidet for å informere potensielle investorer om Emisjonen. Hvis ikke annet er angitt, er
Fondet kilde til informasjonen som er inntatt i Prospektet. Enhver gjengivelse eller distribusjon av Prospektet,
fullstendig eller delvis, og enhver formidling av informasjon i Prospektet eller bruk av slik informasjon for andre
formål enn å vurdere en investering i de Nye Aksjene, er forbudt.
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4.4

Fremtidsrettede uttalelser

Dette Prospektet inneholder såkalte "fremtidsrettede uttalelser", herunder estimater og forventninger om
Selskapenes fremtidige finansielle og operasjonelle stilling, forretningsstrategi, planer og mål. Alle fremtidsrettede
uttalelser som er inntatt i dette Prospektet er basert på informasjon tilgjengelig for Fondet, og gir uttrykk for Fondets
synspunkter og vurderinger, per datoen for dette Prospektet.
Fondet fraskriver seg enhver forpliktelse til å oppdatere eller endre fremtidsrettede uttalelser i Prospektet for å
reflektere noen endring i Selskapenes forventninger eller hendelser, betingelser eller forhold som slike uttalelser er
basert på, med mindre en slik oppdatering eller endring er påkrevet i henhold til lov.
Fondet kan ikke gi noen forsikring om at fremtidsrettede uttalelser er korrekte, og investorer advares om at enhver
fremtidsrettet uttalelse ikke er garantier om fremtidig prestasjon. Fremtidsrettede uttalelser er gjenstand for kjente
og ukjente risikoer, usikkerheter og andre faktorer, som kan medføre at de faktiske resultater, prestasjoner eller mål
for Selskapene, eller markedet som Selskapene opererer i, vil avvike vesentlig fra ethvert fremtidig resultat,
prestasjon eller mål som er angitt direkte eller indirekte i slike uttalelser. Fremtidsrettede uttalelser er basert på flere
antakelser om Fondets nåværende og fremtidige forretningsstrategi og omgivelsene Selskapene utfører eller vil
utføre sin virksomhet i. Faktorer som kan medføre at Fondets faktiske resultat, prestasjoner eller mål vesentlig
avviker fra de som er inntatt i fremtidsrettede uttalelser inkluderer, men er ikke begrenset til, de risikofaktorer som
er beskrevet i kapittel 2 "Risikofaktorer" og annen informasjon i blant annet kapittel 18 "Emisjonen".
Eventuelle investeringer i Fondet bør grundig vurderes mot risikofaktorene som er presentert i kapittel 2
"Risikofaktorer", sammen med informasjon presentert i Prospektet for øvrig. Investorer må foreta en selvstendig
vurdering av hvorvidt det er hensiktsmessig å investere i Fondet.
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5

FORMÅLET MED TILBUDET OG ANVENDELSE AV EGENKAPITALEN

Fondet er begrenset til å kun gjennomføre den planlagte Eiendomsinvesteringen, og formålet med Tilbudet er å
oppkapitalisere Fondet og hente inn den nødvendige egenkapitalandelen som kreves for at Fondet skal være i stand
til å gjennomføre Eiendomsinvesteringen. Fondet ønsker i utgangspunktet å oppkapitalisere med NOK 188,5 millioner
i Emisjonen, hvilket muliggjør et erverv hele Eiendommen gjennom kjøp av aksjer i Målselskapet. Dette medfører at
Fondet vil eie av 100 % av aksjene i Eiendomsselskapet, som igjen vil eie 100 % av aksjene i Målselskapet som har
hjemmel og eierskap til Eiendommen. Se nærmere om finansiering av Eiendomsinvesteringen i punkt 7.3.3. Fondet
forbeholder seg likevel retten til å øke emisjonsbeløpet til NOK 228 millioner dersom det er nødvendig for å oppnå
tilstrekkelig egenkapital til å gjennomføre Eiendomsinvesteringen.
Målselskapet er strukturert som en egen juridiske enhet som har hjemmel og eierskap til Eiendommen. Egenkapitalen
skal således anvendes slik at Fondet, gjennom Eiendomsselskapet, erverver aksjer i Målselskapet slik at Fondet etter
gjennomføringen av Eiendomsinvesteringen eier og forvalter minimum 50,1 % av Eiendommen gjennom
Eiendomsselskapet og Målselskapet.
Fondet har videre som mål å maksimere aksjonærenes avkastning gjennom løpende utdelinger til aksjonærene og
salg av Fondets eiendeler når Forvalter vurderer dette å være i Fondets aksjonærer beste interesse.
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6

UTBYTTE OG UTBYTTEPOLITIKK

6.1

Utbyttepolitikk og utbytteutdelinger

Utbetalinger av utbytte i Selskapene vil avgjøres av det respektive Selskapets generalforsamling etter forslag fra
styret og råd fra Forvalter. Det er i henhold til foreliggende kalkyler budsjettert med årlige utbetalinger av utbytte til
Fondets investorer, men hyppigheten på disse kan bli besluttet endret av Fondets generalforsamling. Selskapene har
per datoen for dette Prospektet en målsetning om årlige utdelinger i form av utbytte i den utstrekning det er adgang
til det i henhold til den enhver tid gjeldende lovgivning og hensyntatt det respektive Selskapets likviditetsforvaltning,
men det kan ikke gis noen garanti for at utbytteutdelingene vil kunne gjennomføres i tråd med målsetningen.
Verken Fondet eller Eiendomsselskapet har utbetalt utbytte i perioden som omfattes av den historiske finansielle
informasjonen presentert i dette Prospektet, ettersom disse selskapene ble stiftet 26. august 2020.
Målselskapet har utbetalt følgende utbytter til sine aksjonærer i perioden som omfattes av den historiske finansielle
informasjonen presentert i dette Prospektet:
Alle tall i NOK

Ski Eiendomsinvest AS

Regnskapsåret 2019 ........................................

17.400.000

Regnskapsåret 2018 ........................................

0

Regnskapsåret 2017 ........................................

0

Totalt .....................................................................

17.400.000

Alle aksjene i Selskapene har lik rett til utbytte i de respektive Selskapene. Dette inkluderer også de Nye Aksjene
som skal utstedes i forbindelse med Emisjonen i Fondet. Retten til utbytte oppstår når aksjene er utstedt.
6.2

Rettslige og kontraktsrettslige restriksjoner på utbytteutdelinger

I henhold til lov om aksjeselskaper av 13. juni 1997 nr. 44 ("Aksjeloven") kapittel 8 gjelder blant annet følgende
restriksjoner på utdeling av utbytte fra Selskapene:
•

Utbytte kan kun utdeles dersom det respektive Selskapet etter utdelingen har tilbake netto eiendeler som
gir dekning for Selskapets aksjekapital og øvrig bunden egenkapital.

•

Det respektive Selskapet skal til enhver tid ha en egenkapital og likviditet som er forsvarlig ut fra risikoen
ved og omfanget av virksomheten i Selskapet.

For å kunne gjennomføre utbytteutdelinger, er Fondet avhengig av å ha mottatt tilsvarende utbytteutdelinger fra
Eiendomsselskapet. Eiendomsselskapet kan på sin side beslutte at hele eller deler av Eiendomsselskapets overskudd
skal benyttes til å foreta reinvesteringer fremfor utbytteutdelinger. Slike reinvesteringer behøver ikke å være
begrenset til Eiendomsselskapets portefølje etter gjennomføringen av Eiendomsinvesteringen. Tilsvarende er
Eiendomsselskapet avhengig av å ha mottatt utbytteutdelinger fra Målselskapet for å kunne gjennomføre egne
utbytteutdelinger.
Det foreligger for øvrig ingen begrensinger i Selskapenes vedtekter eller avtaler inngått mellom Selskapene og
tredjeparter som begrenser evnen til utbytteutdelinger til aksjonærene.
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7

FONDETS INVESTERINGSSTRATEGI, INVESTERINGSMANDAT OG FORRETNINGSMULIGHETER

7.1

Investeringsstrategi og fremtidsutsikter

7.1.1

Gjeldende investeringsstrategi og avkastningsmål

Fondet har som investeringsstrategi å gjennomføre Eiendomsinvesteringen.
Videre har Fondet som mål å maksimere aksjonærenes avkastning gjennom løpende utdelinger til aksjonærene og
salg av Fondets eiendeler når Forvalter vurderer dette å være i Fondets aksjonærers beste interesse. Fondets
overordnede avkastningsmål er på 6-9 % av årlig internrente. Som en del av dette avkastningsmålet ligger det en
målsetning om løpende utdelinger til Fondets aksjonærer på 5-7 % av Fondets egenkapital i årlig gjennomsnitt over
Fondets levetid. De finansielle avkastningsmålene er basert på budsjetterte inntekter og kostnader og vil kunne
avvike fra virkeligheten. Se også punkt 7.3.3 "Finansiering av Eiendomsinvesteringen". Det er således ingen garanti
for at Fondets aksjonærer vil få den avkastningen som er indikert i dette punktet.
7.1.2

Endring i investeringsstrategi

Fondets aksjonæravtale (som beskrevet i punkt 16.7 "Aksjonæravtale" under og inntatt som Vedlegg D til Prospektet)
forplikter Fondets aksjonærer til å ikke endre investeringsstrategien. Fondets investeringsstrategi kan således ikke
endres.
7.1.3

Fremtidsutsikter

Fondet har en investeringshorisont på 5-7 år og anbefalt levetid for Fondet er 7 år. Forvalter forventer en konservativ
verdistigning på Eiendommen i takt med periodens inflasjon, og at ledig kontantstrøm i Fondet blir distribuert som
utbytte til aksjonærene for å møte Fondets avkastningsmål. Forvalter vil samtidig løpende vurdere utviklingen av
Eiendommen i forhold til Fondets avkastningsmål, og vurdere når det er i aksjonærenes beste interesse å realisere
Eiendommen. Dette åpner for at Forvalter kan avhende Eiendommen på et tidligere tidspunkt enn år 2027 dersom
avkastningen til aksjonærene anses tilfredsstillende (en "Exit").
Et simpelt flertall av Fondets investorer kan i Fondets generalforsamling vedta å forlenge Fondets levetid med ett år
av gangen etter fem år, inntil en samlet levetid for Fondet på syv år. Forlengelse utover en levetid på syv år krever
90 % oppslutning fra aksjonærene i Fondet.
Fondet skal senest avvikles umiddelbart etter avhendelse av Målselskapet og/eller Eiendommen.
7.2

Investeringsmandat og restriksjoner

I henhold til gjeldende investeringsmandat kan Fondet kun investere i aksjer. Eiendomsinvesteringen vil derfor
gjennomføres ved at Fondet erverver samtlige aksjer i Eiendomsselskapet, for derigjennom å erverve aksjer i
Målselskapet. Målselskapet har igjen eierskap og hjemmel til Eiendommen.
Ved et eventuelt brudd på Fondets investeringsmandat vil Forvalter varsle investorene gjennom innkalling til
ekstraordinær generalforsamling i Fondet.
7.3

Finansiell struktur og risikoklassifisering

7.3.1

Generelt

Fondet kan ikke direkte ta på seg gjeld fra kredittinstitusjoner eller gjennom obligasjonslån. Belåning vil derfor skje
i Eiendomsselskapet. Fondet vil ikke stille noen garantier overfor långiver utover pantsettelse av aksjene i
Eiendomsselskapet. Det foreligger i utgangspunktet ingen begrensninger på hvilken type belåning Eiendomsselskapet
kan ha, men det forventes at en eventuell låneavtale vil inneholde markedsmessige betingelser som legger føringer
på Eiendomsselskapets belåningsgrad, herunder Eiendomsselskapets adgang til å ta opp annen gjeld.
Eiendomsselskapet vil ha en belåningsgrad på ca. 65 % av underliggende eiendomsverdi og i henhold til vilkår som
fremkommer av punkt 7.3.3 "Finansiering av Eiendomsinvesteringen" under. Den maksimale belåningsgraden i
Eiendomsselskapet er på 70 %. Enhver belåning vil kunne øke risikoen for tap på investerte midler, ettersom fall i
verdien av Eiendommen vil gi et større utslag på den investerte egenkapitalen enn om investeringen ikke var
lånefinansiert. Tilsvarende vil en økning i verdien av Eiendommen gi et større utslag på den investerte egenkapitalen
enn om investeringen ikke var lånefinansiert. Med en belåningsgrad på ca. 65 % vil verdiendringen på Fondet normalt
være 2-3 ganger større enn verdiendringen på Eiendommen.
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7.3.2

Fondet er plassert i risikoklasse 6, hvilket innebærer en mulighet for høyere avkastning, men også større
risiko for tap av investeringen

Risikoindikatoren illustrert under 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.
Risikoindikator

Risikoindikatoren er basert på metoden for fastsettelse av markedsrisiko under Europaparlamentets- og
Rådsforordning (EU) 2016/2340 av 14. desember 2016 om endring av forordning (EU) nr. 1286/2014 om dokumenter
med nøkkelinformasjon om sammensatte og forsikringsbaserte investeringsprodukter for ikke-profesjonelle
investorer, samt kommisjonsforordning (EU) 2017/653 av 8. mars 2017 med supplerende regler og detaljerte regler
om tekniske standarder for presentasjon, gjennomgang mv. av den nøkkelinformasjonen som skal gis ("PRIIPsforordningen"), som kategoriserer Fondets karakteristika til å være 6 på skalaen mellom 1-7.
Fondet er vurdert til å klassifiseres under PRIIPs-forordningens punkt 4 bokstav (c) i Annex II del 1, som sier
(uoffisiell norsk oversettelse):
"PRIIPs eller underliggende investeringer av PRIIPs som er priset på mindre regelmessig basis enn månedlig, eller
som ikke har en passende referanseindeks eller fullmakt, eller hvis passende referanseindeks eller fullmakt er priset
på mindre regelmessig basis enn månedlig."
•

Andre egenskaper som har betydning for risikofastsettelsen for Fondet er at:

•

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 i investeringsperioden; og at

•

det kan påløpe betydelige kostnader i Fondet.

Den laveste risikoklassen, dvs. klasse 1, kan ikke anses som helt risikofri. Fondet er plassert i risikoklasse 6, hvilket
blant annet innebærer at aksjene ikke er gjenstand for innløsning i investeringsperioden.
Investeringer i Fondet anses å ha høy risiko. Risikoindikatoren for Fondet påvirkes betydelig av at Fondet kun vil
gjennomføre Eiendomsinvesteringen. Det vil være utviklingen i disse investeringene som avgjør avkastningen for
investorene. Dette innebærer at 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.
Fondet 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 til en Exit (som definert i punkt 7.1.3 "Fremtidsutsikter"
under), uavhengig av utviklingen i investeringen eller markedene ellers.
Risikoindikatoren for Fondet kan endre seg over tid. Risikoindikatoren tar ikke hensyn til politisk risiko eller store
endringer i finansmarkedene.
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7.3.3

Finansiering av Eiendomsinvesteringen

Fondet har på vegne av Eiendomsselskapet mottatt indikasjon fra obligasjonstilrettelegger om en avdragsfri
finansiering av Eiendomsinvesteringen på NOK 370.500.000, hvilket tilsvarer en belåningsgrad på 65,0 %.
Lånefasiliteten har kun èn transje som utgjør hele lånet på NOK 370.500.000 ("Lånefasiliteten").
Gjenværende finansieringsbehov vil finansieres gjennom egenkapital fra Fondet som hentes gjennom Emisjonen,
som illustrert i tabellen under:
Finansiering

Beløp (i NOK)

Gjeld .............................................................................................................................................

370.500.000

Egenkapital ................................................................................................................................

188.500.000

Prosjektpris for Eiendomsinvesteringen ...........................................................

559.000.000

Selv om Eiendomsinvesteringen i utgangspunktet vil finansieres med en belåningsgrad på 65 % ved etableringen av
Lånefasiliteten, vil Eiendommens verdi kunne falle i løpet av Fondets levetid, hvilket kan medføre at
Eiendomsselskapets belåningsgrad overstiger den maksimale belåningsgraden på 70 %. Obligasjonslån knyttes som
regel opp mot en forventning om fremtidig verdiutvikling for den aktuelle eiendommen, og det vil i de fleste tilfeller
være en betingelse for årlige utbetalinger til investorer at utestående netto gjeld (hensyntatt likvide midler etc.) ikke
overstiger 70 % av den aktuelle eiendommens verdi. Videre vil det i de fleste tilfeller også være et krav om å stille
tilleggssikkerhet dersom utestående netto gjeld (hensyntatt likvide midler etc.) overstiger 75 % av den aktuelle
eiendommens verdi. Disse klausulene kalles "LTV-klausuler" (Loan to Value eller "LTV"). For det tilfellet at
Eiendomsselskapet, basert på en objektiv ekstern verdivurdering, skulle være i brudd med betingelsene om
maksimalt LTV på 75 %, så må enten (i) Eiendomsselskapet stille tilleggssikkerhet, (ii) Eiendomsselskapet
tilbakebetale deler av Lånefasiliteten, (iii) Eiendomsselskapet oppkapitaliseres med ny egenkapital eller aksjonærlån
eller (iv) verdien av Eiendommen på annen måte økes slik at LTV blir lavere enn maksimalt tillatt under LTVklausulen. Videre vil långiver ha 1. prioritets sikkerhet i Eiendommen og aksjene i Målselskapet.
Dersom Eiendomsselskapet ikke er i stand til å enten (i) stille tilleggssikkerhet, (ii) tilbakebetale deler av
Lånefasiliteten, (iii) oppkapitalisere med ny egenkapital eller aksjonærlån eller (iv) på en annen måte øke verdien av
Eiendommen, vil Eiendomsselskapet være i brudd med lånebetingelsene og långiver vil da kunne kreve lån til forfall
med påfølgende refinansiering eller i verste fall salg av Eiendommen som konsekvens. Dette kan medføre at Fondet
og Fondets aksjonærer taper sin investerte egenkapital.
Tabellen under gir en oversikt over estimerte finansieringsbetingelser for Lånefasiliteten:
Beskrivelse

Finansieringsbetingelser

Finansieringskilde .............................................................................

Obligasjon

Låneutmåling ......................................................................................

NOK 370.500.000

LTV ..........................................................................................................

65,0 %

Utløp .......................................................................................................

29. april 2031

Fast rente .............................................................................................

3,4 % p.a.

Sikkerhet ..............................................................................................

1. prioritetslån i Eiendommen med pant i aksjene i Målselskapet

Covenants ............................................................................................

LTV < 70 % for utbytte og LTV < 75 % før krav om tilleggssikkerhet

21

Tabellen under viser estimert utvikling i LTV, brutto eiendomsverdi og langsiktig gjeld utgående balanse:
Utvikling i LTV, brutto eiendomsverdi og langsiktig gjeld utgående balanse

LTV

MNOK
1 000

64%

63%

900

61%

70%

60%

59%

58%

57%

800
580

50%

654

641

628

616

604

592

45%
40%

500
400

35%
371

371

371

371

371

371

371

300

7.4

25%
15%
10%

100

Note 1

30%
20%

200

-

60%
55%

700
600

65%

5%
2021

2022

2023
2024
Brutto Eiendomsverdi

2025
UB gjeld

2026

2027

0%

LTV

Forutsatt en årlig verdistigning på Eiendommen på 2,0 %.

Forretningsmuligheten

Eiendomssegmentet byr på investeringsmuligheter med forventning om forutsigbar kontantstrøm over en lengre
tidsperiode, som underbygges av blant annet:
(i)

muligheten til å inngå lange leieavtaler med større virksomheter hvor eiendommen anvendes som en
sentral del av leietakers virksomhet;

(ii)
(iii)

positivt "yield-gap" som muliggjør løpende utbetalinger til investor;
leieavtalene for logistikkbygg er ofte utformet slik at leietaker har en stor del av ansvar for vedlikehold,
ombygging, forsikringer, etc. i kombinasjon med relativt standardiserte bygg, hvilket innebærer at risikoen
for uforutsette kostnader reduseres;

(iv)

etterspørselen etter logistikkeiendom påvirkes positivt av import/eksport-vekst i Norden; og

(v)

etterspørselen etter kontoreiendom påvirkes positivt av den generelle økonomiske utviklingen, samt en
pågående vridning mot at en større andel av de sysselsatte arbeider på kontor.

Leieinntekter er normalt gjenstand for, hel eller delvis, justering for faktisk inflasjon i det forutgående år, slik at
leieinntektene dermed stiger som følge av inflasjon. En eiendoms verdi vil således påvirkes positivt av inflasjon.
Avkastning på eiendom er normalt ikke direkte forbundet med avkastningen i aksje- og rentemarkedet. Teori om
porteføljediversifisering tilsier dermed at investorer kan oppnå bedre risikojustert avkastning for en portefølje som
består av aksjer, renter og eiendom sammenlignet med en portefølje som kun består av aksjer og renter. Investering
med eiendom som underliggende aktivaklasse skiller seg også fra investering i børsnoterte selskaper. Børsnoterte
selskaper vil ha en egen ledelse og strategi som kan endres over tid, og aksjenes verdi kan påvirkes av flere andre
faktorer enn verdien av underliggende eiendom.
Investering i eiendom er gunstig under gjeldende skatteregler, idet eiendom har en skattemessig likningsverdi som
normalt er lavere enn eiendommens virkelige verdi. Konsekvensen er at en aktuell egenkapitalinvestering ofte kan
gi en likningsverdi lavere enn investert kapital da belåningen relatert til eiendommen kan overgå eiendommens
skattemessige likningsverdi.
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7.5

Eiendomssegmentet og eiendomsmarkedet

7.5.1

Formålet med bygningsmassen

Hovedformålet med et kontorbygg er å legge til rette for optimale arbeidsforhold for brukeren, til lavest mulig
kostnad. Det er stor variasjon i brukere og således krav til hvordan bygget skal fremstå, men arealbruken kan grovt
sett deles inn i tre funksjoner; arbeidsstasjoner, møterom og støttearealer som f.eks. toaletter og kantiner.
Kontorbygg kan bygges nesten overalt, men finnes ofte i større konsentrasjoner i nærheten av befolkningstette
områder og knutepunkter for offentlig transport. I sentrumsnære områder har ofte et kontorbygg handelsvirksomhet
i 1. etg og muligens parkeringsanlegg i underetasjen eller på uteareal. Kontorbygg kan benyttes av én bruker, men
ofte er det delt inn i flere seksjoner med flere brukere.
7.5.2

Leieavtaler og leietakere

Leieavtaler til kontorbygg finnes i mange variasjoner, men kan typisk deles i to kategorier; bruttoleie og "barehouse". I en bruttoleieavtale vil leietakeren normalt betale driftskostnader inkludert andel i fellesutgifter, unntatt
utvendig vedlikehold, heiser, ventilasjonsanlegg, branntekniske anlegg, fyringsanlegg, eiendomsskatt, festeavgift og
lignende. Under en "bare-house"-avtale vil leietakeren overta det aller meste av ansvaret som vanligvis ligger hos
utleier. Det inkluderer kostnad og ansvar for vedlikehold av innvendig infrastruktur og utvendige strukturer,
forsikringsavtaler for bygget, eiendomsskatt osv. Kostnadene relatert til drift av bygget kan variere i forhold til
byggets alder, der et eldre bygg som regel vil være mindre kostnadseffektivt.
Leietakerne representerer et bredt spekter av næringer, men preges av selskapers administrative avdelinger.
Kontorbygg har ofte flere leietakere enn logistikkbygg og som regel er lengden på leieavtalene kortere. Generelt
medfører dette større krav til oppfølging av leieavtalene fra eier.
7.5.3

Fremvekst av eiendomssegmentet som aktivaklasse

Gjennom de siste 15-20 årene har eiendomssegmentet utviklet seg til en etablert aktivaklasse for finansielle aktører.
Kombinasjonen av krav om (i) redusert kapitalbinding, (ii) økt etterspørsel etter bygningsmasse og (iii) økt
etterspørsel etter større bygg og eiendommer har bidratt til at brukerne i stadig mindre grad har evne til å selv
finansiere og eie eiendom. Eiendommene finansieres isteden ved at eiendomsselskaper og finansielle investorer
kjøper eiendommen og leier dem tilbake til brukeren. Eieren av eiendommen vil normalt kreve at det inngås en
langvarig leieavtale for å sikre en forutsigbar avkasting, blant annet fordi prosessen med å finne nye leietakere kan
være relativt tidkrevende og kostbar. I kombinasjon med eiendommenes betydning for brukerens virksomhet, er
dette de mest åpenbare forklaringsvariabler for tilgjengeligheten av langvarige leieavtaler innen eiendomssegmentet.
Fokus på kjernevirksomhet er et gjennomgående trekk i næringslivet. For de aller fleste bedrifter er det liten
sammenheng mellom bruken av en eiendom og selve eierskapet til eiendommen. Eierskapet til bygget er i seg selv
en investeringsbeslutning som konkurrerer med mange andre mulige investeringer.
7.5.4

Etterspørsel etter eiendom

Etterspørselen etter eiendom påvirkes av den generelle økonomiske utviklingen (konjunkturene). På lengre sikt
spiller også andre forhold inn, slik som vareproduksjon og verdenshandel.
Det er en klar sammenheng mellom etterspørselen etter næringseiendom og aktivitetsnivået i økonomien generelt,
herunder antall sysselsatte. Jo høyere aktivitet og sysselsetting, desto høyere etterspørsel etter areal.
Den nordiske regionen gjennomgikk i 2009 et kraftig fall i det generelle økonomiske aktivitetsnivået påvirket av et
tilsvarende tilbakeslag i de globale konjunkturene. Norge ble i mindre grad påvirket av det globale tilbakeslaget
grunnet stor offentlig sektor, solide statsfinanser og betydelig offentlig motkonjunkturpolitikk. Eurokrise samt frykt
for oppbremsing i Kina preget økonomien i de nordiske landene i perioden 2011-2014. Oljeprisfallet i andre halvdel
av 2014 har påvirket Norges økonomi negativt og veksten i fastlands BNP var kun 1,4 % år/år i 2015 og 1,1 % år/år
i 2016. I perioden mellom 2014-2016 ble det ført en svært ekspansiv finanspolitikk for å demme opp for reduserte
oljeinvesteringer og de negative impulsene som fulgte av disse. Siden 2016 har aktivitet tatt seg opp og norsk
økonomi er inne i en moderat og bredt basert oppgangskonjunktur. Ifølge de foreløpige tallene fra kvartalsvis
nasjonalregnskap (KNR) har veksten i BNP Fastlands-Norge i mer enn to år vært gjennomgående høyere enn anslått
trendvekst på i underkant av 2 % årlig. Finanspolitikken har i disse årene vært nær konjunkturnøytral. I inneværende
år ser det ut til at oppgangen fortsetter og vil bli drevet av høye olje- og industriinvesteringer. Statistisk Sentralbyrå
("SSB") mener at fra 2020 vil opptrapping av handelskonflikten mellom USA og Kina og en nært forestående Brexit
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legge en demper på veksten, slik at norsk økonomi ventes å være nær konjunkturnøytral i årene frem mot 2022.
SSB anslår på bakgrunn av dette at finanspolitikken fortsatt blir nær konjunkturnøytral fremover.
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019E

2020E

2021E

Konsum i husholdninger mv. ........

2,8 %

2,1 %

2,7 %

1,1 %

2,2 %

1,9 %

1,6 %

1,8 %

2,5 %

Konsum i offentlig forvaltning. ....

1,0 %

2,7 %

2,4 %

2,3 %

1,9 %

1,4 %

2,2 %

2,5 %

1,9 %

Brutto investering i fast
realkapital ..............................................

6,3 %

-0,3 %

-4,0 %

Eksport ....................................................

-1,8 %

3,4 %

4,3 %

1,1 %

1,7 %

-0,2 %

1,6 %

7,3 %

3,2 %

Import ......................................................

5,0 %

2,0 %

1,9 %

2,7 %

1,9 %

1,9 %

6,6 %

2,6 %

0,7 %

Brutto Nasjonalprodukt (BNP)......

1,0 %

2,0 %

2,0 %

1,1 %

2,3 %

1,3 %

1,1 %

3,5 %

2,1 %

Arbeidsledighetsnivå .........................

3,8 %

3,6 %

4,5 %

4,7 %

4,2 %

3,8 %

3,7 %

3,7 %

3,7 %

Konsumprisindeksen (KPI) ............

2,1 %

2,1 %

2,1 %

3,6 %

1,8 %

2,7 %

2,3 %

2,1 %

1,9 %

Boligpris ..................................................

4,0 %

2,7 %

6,1 %

7,0 %

5,0 %

1,4 %

2,4 %

1,8 %

2,2 %

Kilde: SSB

3,9 %

2,6 %

2,8 %

6,3 %

1,4 %

-1,6%

1

Situasjonen rundt Covid-19 kan antas å legge en midlertidig demper på allokeringen av kapital til eiendom. Ifølge
en av verdens største eiendomsrådgivere, Jones Lang LaSalle IP Inc. 2, tilsier megatrender at volumet vil ta seg opp
igjen og det finnes rekordstore mengder allokert kapital i store pensjonsfond. De defensive eiendommene, med
sentral lokasjon og lange kontrakter, antas å bli mer verdt i forhold til mer opportunistiske investeringer.
7.5.5

Tilbud av eiendom

Det er normalt at byggeaktiviteten følger det sykliske forløpet i økonomien generelt. Dette har vært spesielt tydelig
gjennom det siste konjunkturforløpet med oppgang i 2006-2007 og påfølgende nedgang i 2008-2009. Figuren under
viser også det forrige konjunkturforløpet. Nedgang i byggeaktiviteten i 2001-2002 ble etterfulgt av en påfølgende
utflating og senere oppgang. Forløpet er tydelig for de største segmentene.
Godkjent bruksareal per år
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Kilde: SSB 3

I Norge har nybyggingsaktiviteten flatet ut for segmentene lager og industri, mens kontor økte i 2010 og 2013 til
toppnivået fra 2008. I 2014 falt aktiviteten tilbake til mer normale nivåer, men har de siste årene tatt seg noe opp.
I Norge falt godkjent bruksareal per år for segmentet "lager" betydelig fra toppen i perioden 2007-2009. Frem til
2016 var utviklingen flat, mens i 2016 og frem til i dag har veksttakten tatt seg opp til nivåer ikke sett siden 2007.
Godkjent bruksareal for segmentet "industri" har fra toppen i 2008 falt tilbake til nivåer sett i perioden 2004-2005.
I 2017-2018 har antall godkjente kvadratmetere steget til nivåer sett i 2007. Segmentet "kontor" fulgte de samme

1

https://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/artikler-og-publikasjoner/brastopp-for-norsk-okonomi?tabell=419176 (side besøkt 16.03.2020)

2

https://akershuseiendom.no/markedsinnsikt/artikler/hvordan-pavirkes-eiendomsmarkedet-av-corona-krisen (side besøkt 16.03.2020)
https://www.ssb.no/statbank/table/05939/ (side besøkt 16.03.2020)
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trendene som de andre segmentene frem til 2009. Fra 2009 til 2011 steg antallet godkjente kvadratmeter med om
lag 50 %, men falt noe tilbake i 2012. Siden steg aktiviteten innen kontor i perioden 2013-2014 og var en stund rett
over toppnivået i 2007, men falt i løpet av 2016 helt tilbake til nivåer ikke sett siden 2005. Nivået har fra 2017 tatt
seg opp igjen til nivåer på rundt samme volum som i 2006, men falt noe tilbake igjen til 2004-2005 nivåer i 2019.
7.5.6

Utvikling i leiepriser

Leieprisutviklingen innen segmentet "kontor" har historisk vært lite volatil. Bakgrunnen for dette kan være et
begrenset tilbud og vanskeligheter med å finne lokaler med god beliggenhet, og at leietakerne dermed er villige til å
betale leien selv i dårligere tider. I områdene i og rundt storbyene vil eiendom i tillegg kunne ha alternativ anvendelse.
Dette betyr at brukere av byggene ikke bare konkurrerer om arealtilgang innenfor sitt eget segment, men også
konkurrerer mot alternativ arealanvendelse mot andre segmenter.
Andre forklaringer til lav volatilitet kan være lengden på leieavtalene og at ledighetsgraden for gode beliggenheter
har vært lav selv i nedgangskonjunkturer. Leienivået for en lengre kontrakt vil normalt også bestemmes av
byggekostnader og det gjennomsnittlige leie- og rentenivået over en lengre tidsperiode. Til sammenligning vil
vilkårene ved inngåelse av kortere leieavtale i større grad reflektere aktivitetsnivået i økonomien på tidspunktet for
inngåelse av leieavtalen.
Leieprisutvikling for kontor i de store norske byene
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7.5.7

"CBD" betyr Central Business District

Utvikling i "yield"

"Yield" er et etablert begrep på investors avkastning innen eiendom. Med "yield" menes i denne sammenheng ett års
leieinntekter fratrukket eierkostnader dividert med eiendommens bruttoverdi. Yield kan således forenklet betegnes
som årlig forrentning av totalkapitalen. Investors krav til forrentning av totalkapitalen vil dermed være førende for
prisen (forenklet eksempel; dersom en investor krever 7 % årlig forrentning på en eiendomsinvestering og netto
årlig leie tilsvarer NOK 7 millioner, vil kjøpesummen investoren ønsker å betale utgjøre NOK 100 millioner).
Sammenhengen mellom yield og eiendommens verdi blir dermed at yield faller når eiendomsverdiene stiger forutsatt
uendret leiepris. Tilsvarende når yield stiger vil eiendomsverdiene falle. Videre stiger yield når leieinntektene øker
og eiendomsverdien forblir uendret.
Leieprisene justeres normalt årlig med utgangspunkt i årlig inflasjonsutvikling målt ved konsumprisindeksen (KPI).
Dette innebærer at dersom leien øker med 2 % fra ett år til ett annet og yieldkravet forblir uendret, vil
eiendomsverdien stige (forenklet eksempel basert på det foregående; leie på NOK 7 millioner øker med 2 % medfører
at ny leie tilsvarer NOK 7,14 millioner. Med uendret yieldkrav på 7 % årlig forrentning er verdien NOK 102 millioner).

4

https://akershuseiendom.no/markedsinnsikt/grafer/leasing-markets?sector=Office&subSector=Rent+Regional (side besøkt 16.03.2020)
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Utvikling i yield i perioden mai 2014 til mai 2019

Kilde: Malling & Co og DNB Markets 5

Grafen over viser utviklingen i yield i perioden mai 2014 til mai 2019. Fra 2014 og frem til 2017 falt "prime" og
"normal" yield til rekordlave nivåer. Siden 2017 har yield flatet noe ut, men holder seg stabilt på et rekordlavt nivå.
Videre er det verdt å bemerke seg at differansen mellom "prime" og "normal" yield har krympet noe i løpet av de
siste 5 årene. Ettersom "prime" yield er såpass skarp, ser flere aktører til "normal" eiendom, som igjen har lagt press
på "normal" yield.
7.5.8

Transaksjonsvolum

Transaksjonsvolumet i Norge har vært rimelig korrelert med den økonomiske aktiviteten i perioden. Som følge av
finanskrisen ble transaksjonsmarkedet noe tregere og volumene falt i 2008 til NOK 28 milliarder og i 2009 til NOK
15 milliarder. Siden da har aktiviteten vært god og volumene i årene 2010-2013 har vært i området rundt NOK 3656 milliarder. I 2015 var transaksjonsnivået på historisk høyder da det ble omsatt for NOK 129 milliarder. I 2016 ble
det omsatt næringseiendom for om lag NOK 80 milliarder. I 2017 og 2018 har volumet ligget stabilt på NOK 90–96
milliarder. I 2019 ble det omsatt totalt 318 eiendommer til en samlet verdi på NOK 102 milliarder.
Transaksjonsvolumet har kun vært høyere i 2015, men da ble volumet dratt kraftig opp av enkelte store
porteføljetransaksjoner og det var "kun" 239 transaksjoner det året.
Transaksjonsvolum i perioden 2007 til 2020

Kilde: Akershus Eiendom 6

5

https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2523116/Rapporter/Markedsrapport%202%20halv%C3%A5r%202019_LR.pdf?utm_campaign=Markedsrapporten%20

Master&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=79397530&_hsenc=p2ANqtz-_26l3U_E3E9eQP5Wq0rXzHmKMg_Z2uLaabpCeAQwOFDMq9ub9A-3VDM856ytToaVm2bSFYgBGNUh5nJXCZYh6WYxYEA&_hsmi=79397530

(side

besøkt

16.03.2020)
https://akershuseiendom.no/markedsinnsikt/grafer/capital-markets?sector=Transaction+volume+%28drill-down%29&subSector=All
16.03.2020
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7.5.9

"Yield-gap" – marginen mellom leieinntekter og lånekostnader

"Yield-gap" er et sentralt begrep innen næringseiendom og er et uttrykk for differansen mellom yield og eiers
lånekostnad. Desto høyere yield-gap, jo høyere kontantstrøm til egenkapitalen (alle andre forhold holdt konstant).
Utviklingen i yield er omhandlet ovenfor. Eiers lånekostnader består normalt av bankens inntekter som igjen kan
dekomponeres i markedsrente, rentesikringspåslag og bankens marginpåslag. Grafen under viser utvikling i yieldgapene for det norske markedet siden januar 2014. I grafen er 5 års statsrente og swap-påslag brukt som eksempler
på markedsrente.
Utvikling i yield-gap i perioden januar 2014 til januar 2020

Kilde: Newsec 7

En investor vil søke størst mulig yield-gap ved å forhandle så høy yield og lav rentekostnad som mulig ved en
transaksjon. Figuren over viser hvordan yield-gapet endrer seg over tid i takt med markedskonjunkturene. I 2014
gikk bankmarginene ned og yield-gapet økte følgelig til attraktive nivåer. Mot slutten av 2015 og inn i 2017 økte
marginene noe, men markedsrentene falt relativt mer og følgelig økte yield-gapet. Gjennom høsten 2018 og
begynnelsen av 2019 har de lange rentene falt i tråd med lavere rentebane fra Norges Bank – i tillegg har
bankmarginene vært fallende. Dette har resultert i svakere press på yield-nivåene. Det presiseres her at grafene
viser snittet av en stor mengde transaksjoner og data, slik at hver enkelt investering må vurderes isolert og vil
sannsynligvis avvike fra det generelle bildet.

7

https://www.newsecinsight.no/kapitler/finansiering#3-0 (side besøkt 16.03.2020)
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7.6

Investeringsobjekt, verdivurdering og due diligence

7.6.1

Generelt

Investeringsobjektet er en moderne kontoreiendom med sentral beliggenhet i Ski, med adresse Vestveien 16.
Eiendommen er fullt utleid til en offentlig aktør, Politiets fellestjenester. Gjenværende kontraktsdekning er på ca.
12,4 år.

7.6.2

Eiendomsteknisk informasjon

Under følger en oversikt over eiendomsteknisk informasjon knyttet til Eiendommen:
Eiendomsteknisk informasjon

Beskrivelse

Adresse...................................................................................................................

Vestveien 16

Matrikkel ................................................................................................................

Gnr. 136, Bnr. 229, Ski

Type .........................................................................................................................

Kontor (Politistasjon)

Areal bygg (kvm.) .............................................................................................

10.199

Tomteareal ...........................................................................................................

5.623 (selveier)

Byggeår ..................................................................................................................

2008/2013/2017

Parkeringsplasser

89

7.6.3

.............................................................................................

Bygningsmassen

Eiendommen har adresse Vestveien 16 i Ski og består av et moderne kontorbygg. Bebyggelsen ble oppført i 2008
og siden oppgradert og utvidet i 2013 og 2017. Hovedbygget ble oppført i 2008 og måler 6.511 kvm. over 4 etasjer
i tillegg til en kjeller. Ytterligere 435 kvm. ble lagt til hovedbygget i underetasjen og fullført sammen med resten av
bygningen, som omfattet et skytefelt på 180 kvm., ekstra lagringsplass på 220 kvm., samt et tilleggsrom i tilknytning
til den kriminaltekniske garasjen på 35 kvm. Ved to anledninger har bygningsmassen blitt utvidet. Første gang i 2013
hvor ble det oppført en nytt bygg på 2.237 kvm. fordelt over 3 etasjer. Den andre gang i 2017 hvor bygget fra 2013
ble utvidet med 2 ekstra etasjer og 1.451 kvm. Arealene består i hovedsak av innbydende kontorlokaler med
moderne fasiliteter og løsninger. Eiendommen har en gjennomgående høy standard med fleksible arealer tilpasset
politiets virksomhet.
Eiendommen er oppført på en 5.623 kvm. stor selveiertomt og har god parkeringsdekning. Det er totalt 89
parkeringsplasser tilknyttet bygget, hvorav 81 av plassene er utendørs og de resterende 8 er innendørs. Politiets
garasje ligger i underetasjen, med flere innganger og nødporter. I tillegg til tekniske rom inkluderer fasilitetene i
underetasjen interneringsfasiliteter (18 celler med tilgang til en bakgård) og skytebanen. I første etasje er det et
offentlig resepsjonsområde med en hovedinngang fra det sør-østre hjørnet av eiendommen.
7.6.4

Gjeldende regulering

Eiendommen er regulert til kombinert formål kontor/tjenesteyting i reguleringsplanen for Ski sentrum vedtatt 11.
mai 2016. Reguleringsbestemmelsene angir at maksimalt tillatt utnyttelse for delområdet er 75 % bebygd areal
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("BYA"). BYA skal regnes som gjennomsnitt for feltet. Ved beregning av % BYA skal parkeringsplasser på terreng
utenfor bygning medtas som bebygget areal med 15 kvm. per parkeringsplass. Reguleringsbestemmelsene oppstiller
videre krav til at byggverk skal gis tidsmessig og god estetisk utforming i samsvar med tiltakets funksjon, samt
eksisterende bygde og naturgitte omgivelser.
For eiendommen er maksimal gesimshøyde satt til kote +149 moh. (4-5 etasjer over bakkenivå). Tekniske bygg og
installasjoner på tak kan ha høyde på 3,5 meter over maksimal gesimshøyde, og med maksimalt 15 % BYA av
underliggende etasjeplan. Tekniske bygg og installasjoner skal trekkes minimum 3 meter inn fra fasadelivet.
Reguleringsbestemmelsene
områdekonsesjonen

fremsetter

tilknyttes

det

at

Ski

aktuelle

Kommune

kan

kreve

fjernvarmeanlegget.

at

Follo

byggetiltak
Politihus

er

som

omfattes

allerede

av

tilknyttet

fjernvarmeanlegg.
Parkering skal utføres i tråd med parkeringsbestemmelsene i den til enhver tid gjeldende kommuneplanens arealdel.
Kommuneplanens gjeldende parkeringsbestemmelser oppstiller krav om maks 1 parkeringsplass per 100 kvm.
tjenesteyting for Eiendommen og minimum 2,5 plasser pr 100 kvm. kontor for Eiendommen.
7.6.5

Beliggenhet

Eiendommen har en strategisk god lokasjon i en veletablert næringsklynge, med kort vei til sentrum og Ski stasjon.
Ettersom Ski stasjon blir ombygd sammen med ferdigstillelsen av Follobanen, vil en ny undergang føre direkte fra
togplattformen til Eiendommen. Det er i dag flere offentlige leietakere i området rundt Vestveien 16, deriblant Follo
tingrett som okkuperer naboeiendommen på Vestveien 18, mens politiet leier ytterligere lokaler ved Vestveien 20.
På andre siden av veien er Søndre Oslo distriktspsykiatriske senter (DPS) i Follo lokalisert, som er en avdeling knyttet
til Akershus universitetssykehus.
Ski Storsenter er et kjøpesenter i Ski sentrum, som kun ligger noen hundre meter fra eiendommen. Kjøpesenteret
har i dag 148 butikker og restauranter og representerer den største shoppingattraksjonen i Ski. Det er også flere
kulturelle tilbud i sentrum, som bibliotek, kino og en bowlinghall.
Mens de fleste pågående ombyggingsprosjekter i Ski sentrum foregår på østsiden av jernbanen, er det betydelige
muligheter for fremtidig byutvikling på vestsiden av jernbanen. På lang sikt forventes større bolig- og
næringsutvikling på Bane NORs tomter ved siden av jernbanen. I tillegg vil betydelig bolig- og næringsutvikling finne
sted i Ski vest i årene som kommer, med utvikling av boligprosjektene Magasinparken og Finstad Gård i spissen. I
sum vil disse prosjektene gi både høy og urbane kvaliteter, og effektivt utvide sentrum fra øst til vest. Eiendommen
vil dra nytte av den sentrale beliggenheten midt i alle prosjektene.
7.6.6

Om regionen

Ski er en by i Nordre Follo kommune, som ligger 22 kilometer sør for Oslo. Etter sammenslåingen av de tidligere
kommunene Ski og Oppegård 1. januar 2020, ble byen Ski det politiske og administrative senteret i den nye
kommunen. Den nye kommunen har en befolkning på cirka 58 000 innbyggere.
Ski sin posisjon som et regionalt senter og knutepunkt forventes å styrke seg i fremtiden. En regional plan for
arealbruk og transport ble vedtatt av kommunene Oslo og Akershus (nå Viken) i 2015. Planen omtaler Ski som en
sentral regional by for fremtidens ambisjoner om å utvikle storbyområdene rundt Oslo på en bærekraftig og
konkurransedyktig måte. Som et resultat forventes byen Ski å ta imot og absorbere i overkant av 80% av regionens
bolig- og kommersielle vekst.
Nordre Follos kommuneplan fra 2019-2030 kommer med ytterligere detaljer rundt den fremtidige utviklingen av Ski
fremhevet i den nevnte regionplanen. I hovedsak sier planen at bolig- og næringsutvikling sammen med offentlige
tjenester skal være lokalisert nær den nye Ski stasjon. Utviklingen inkluderer realisering av 50-100.000 kvm
kommersiell utvikling langs Vestveien, rett nord for eiendommen. I tillegg planlegges boliger med plass til 1.0001.500 nye innbyggere og en ny videregående skole i området rundt Ski Stasjon.
7.6.7

Eiendommens utviklingspotensial

Selger har engasjert Stein Halvorsen Arkitekter AS i forbindelse med å se nærmere på utviklingsmulighetene på
Eiendommen.

29

Utviklingspotensial – dagens regulering
Dagens regulering tillater at eiendommens fotavtrykk utgjør maksimalt 75 % av tomtestørrelsen (BYA) med en
maksimal byggehøyde på 4-5 etasjer over bakkenivå. Dagens tomteutnyttelse tilsvarer en BYA på ca. 60 %
hensyntatt nåværende bebyggelse samt et estimat på 15 kvm. per utendørs parkeringsplass. Basert på dagens
tomtestørrelse på 5.623 kvm. tilsvarer dette en mulig utvidelse av dagens fotavtrykk på ca. 850 kvm. BRA og et
samlet utviklingspotensial på 3.400-4.200 kvm. BRA over bakkenivå. Dette tilsvarer 3.550-4.450 kvm BTA gitt en
konverteringsfaktor på 1,1 fra BRA til BTA.
Utviklingspotensial – ny regulering
Mulighetsstudien viser ytterligere utviklingspotensial ved utnyttelse av tomteområdet på både øst- og vestsiden av
dagens bygg. Dette krever en omregulering og de ulike utviklingsscenarioene med tilknyttet utviklingsgrad er
presentert i underliggende tabell. Gitt scenarioet der en bygger på både øst- og vestsiden av eiendommen antas
utnyttelsesgraden å ligge mellom 79-84 %.
Begrensninger (ikke uttømmende)
Bygging er forbudt innenfor 15 meter fra jernbanen, målt fra midten av nærmeste jernbanespor. Reguleringen tillater
maksimalt 1 parkeringsplass per 100 kvm nybygg. Et minstekrav vedrørende sykkelparkering vil vurderes fra sak til
sak. All utvikling på eiendommen er betinget av at høyspentledningen som strekker seg over bygningsmassen legges
på bakken. Dog har selger inngått en avtale med kommunen hvor selger har betalt NOK 3 millioner tilknyttet
potensielle fremtidige kostnader ved slikt arbeid.

Illustrasjoner fra Stein Halvorsen Arkitekter AS

Alternativer/Kombinasjoner
Alt. 1
Alt. 2
Alt. 3
Alt. 4
Alt. 1 + Alt. 3
Alt. 1 + Alt. 4
Alt. 2 + Alt. 3
Alt. 2 + Alt. 4

7.6.8

Ekstra fotavtrykk (BRA)
885
725
455
720
1 340
1 605
1 180
1 445

Ny samlet utnyttelsesgrad (BYA)
74%
71%
66%
71%
82%
87%
79%
84%

BTA (4 etasjer)
5 010
4 370
2 555
4 115
7 565
9 125
6 925
8 485

BTA (5 etasjer)
5 935
4 600
3 065
4 540
9 000
10 475
7 665
9 140

Verdivurdering

Avgjørende for verdivurderingen av aksjene i Fondet er verdien av Eiendommen. Eiendomsinvesteringens
markedsverdi vil beregnes ut fra anerkjente prinsipper for slik verdivurdering. De mest brukte metodene er
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neddiskontert forventet fremtidig kontantstrøm og/eller verdi lagt til grunn for nylig gjennomførte transaksjoner for
sammenlignbare eiendommer. I verdivurderingen vil det legges til grunn at markedene fungerer normalt og at det
kan gjennomføres transaksjoner mellom villige selgere og uavhengige kjøpere.
Det er innhentet en uavhengig verdivurdering av Eiendommen som ledd i Eiendomsinvesteringen. Verdivurderingen
er foretatt av Newsec AS, org. nr. 986 033 033 ("Newsec") per 9. september 2020 og er basert på anerkjente
metoder og prinsipper for verdivurdering av eiendom. Eiendommens markedsverdi er vurdert til NOK 550.000.000,
kalkulert realavkastning til 4,08 % og direkte yield (nåleie) til 4,44 % som nærmere beskrevet i verdivurderingen
som følger vedlagt dette Prospektet som Vedlegg E. Det har ikke oppstått noen vesentlige endringer siden datoen
for verdivurderingen.
Forvalter vil sørge for at det årlig, normalt rundt årsskiftet, innhentes en ekstern uavhengig verdivurdering av
Eiendommens markedsverdi i forbindelse med fastsettelse av Fondets og Eiendomsselskapets verdijusterte
egenkapital ("VEK") til den reviderte årsrapporten for Fondet. I tillegg vil Forvalter utarbeide en urevidert kvartalsvis
rapport som inkluderer et anslag for Fondets og Eiendomsselskapets VEK basert på siste tilgjengelige verdivurdering.
I den ureviderte kvartalsrapporten vil Forvalter gjøre en vurdering av eventuelle hendelser etter datoen for den årlige
verdivurderingen, som etter Forvalters mening har påvirket verdien av Fondets eiendeler og kan gjøre korreksjoner
i tråd med en slik vurdering. Det er normalt ikke nødvendig å gjøre slike korreksjoner, men skulle Forvalter gjøre
det, vil Fondets investorer bli gitt nærmere informasjon om korreksjonen og bakgrunnen for denne. Alle kostnader
som belastes Fondet trekker fra ved beregning av netto avkastning. Avkastning beregnes i NOK.
Verdsettelse av aksjene i Fondet er ikke å forstå som markedspris for eventuell annenhåndsomsetning før salg av
Eiendommen. Slik omsetning vil ofte skje til en rabatt fordi kjøper vil kreve kompensasjon for at Fondets aksjer er
lite likvide.
Forvalters verdsettelse av Eiendommen vil gjennomføres på uavhengig basis og uten interessekonflikter med hensyn
til verdsettelsen. Godtgjørelsesordningen til Forvalter er uavhengig av verdsettelsen av Fondets investering.
7.6.9

Due diligence

I forbindelse med Eiendomsinvesteringen har Fondet gjennomført en begrenset juridisk og teknisk due diligence. For
en nærmere beskrivelse av Fondets juridiske og tekniske rådgivere i denne sammenheng, se punkt 11.2.7 "Juridisk
rådgiver" og 11.2.8 "Teknisk rådgiver". Målet med due diligence-gjennomgangen har vært å avdekke eventuelle
forhold som kan ha en vesentlig innvirkning på verdien av Målselskapet og/eller Eiendommen, eller som av andre
grunner kan være av vesentlig betydning for Eiendomsinvesteringen. I due diligence-gjennomgangen har Fondets
juridiske og tekniske rådgivere ikke vurdert forhold knyttet til skatt, merverdiavgift eller pensjon. Videre har det kun
blitt foretatt en generell gjennomgang av regnskap og tilgjengelig finansiell informasjon for øvrig. Det vil således
være en risiko for at det kan være forhold eller skjulte mangler ved Eiendommen og/eller Målselskapet som ikke vil
bli avdekket i due diligence-gjennomgangen, og som kan påvirke Fondets kontantstrøm og likviditet negativt.
Den juridiske due diligence-gjennomgangen har ikke påvist funn av en slik art at det frarådes å innlate seg på
Eiendomsinvesteringen. Etter vurderingen til Fondets juridiske rådgiver kan samtlige avdekkede forhold håndteres i
forbindelse med, eller etter gjennomføringen av Eiendomsinvesteringen.
Den tekniske due diligence-gjennomgangen har ikke påvist funn av en slik art at det frarådes å innlate seg på
Eiendomsinvesteringen. Etter Tilretteleggers vurdering dekkes de forhold avdekket av teknisk rådgiver i forbindelse
med transaksjonen eller vanlig drift av Eiendommen.
7.7

Rapportering til Fondets investorer

7.7.1

Periodisk rapportering

Eiendomsforvalter skal utarbeide kvartalsrapporter til Forvalter, hvor det gis en oppdatering om Fondets drift,
relevante hendelser og eventuelle endringer i økonomiske forhold. Fra disse kvartalsrapportene utarbeider Forvalter
en fullstendig kvartalsrapport til Fondets investorer. Rapportering skal i utgangspunktet foregå per e-post. Eventuelle
andre rapporteringsformer skal i tilfellet belastes Eiendomsselskapet. Første kvartalsrapport skal sendes til Fondets
investorer innen ett år etter Fondets investering i Eiendommen.
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Fondets verdi beregnes kvartalsvis av Forvalter, basert på rapportering fra Eiendomsforvalter. Det skal utarbeides
kvartalsrapporter for Fondet, som distribueres til Fondets aksjonærer. Disse kvartalsrapportene skal leveres
investorene innen 90 dager etter utløpet av hvert kvartal og skal inneholde:
•
•

informasjon om Fondets investering;
en

kommentar

rundt

utviklingen

i

Eiendomsinvesteringen

innenfor

rammene

av

eventuelle

konfidensialitetsforpliktelser; og
•

en urevidert verdsettelse av Eiendomsinvesteringen.

All periodisk rapportering formidles direkte fra Forvalter til Fondets aksjonær per e-post i henhold til aksjonærlisten
på rapporteringstidspunktet.
7.7.2

Årsrapport

Forvalter skal utarbeide et revidert årsregnskap for Fondet senest 120 dager etter årsslutt og fondets første
årsregnskap vil bli avlagt på norsk etter norsk regnskapsstandard (NRS) per 31. desember 2021. En kopi av
årsregnskapet, inkludert revisors beretning skal sendes til Fondets aksjonærer.
Fondets årsrapport formidles direkte fra Forvalter til Fondets aksjonærer per e-post, i henhold til aksjonærlisten på
rapporteringstidspunktet.
7.7.3

Likningsverdi

Forvalter skal sørge for at Fondets investorer mottar ligningsverdien på sine respektive aksjer i Fondet innen 31. mai
hvert år.
7.7.4

Vesentlige endringer

Vesentlige endringer som kan ha betydning for Fondets aksjonærer skal formidles aksjonærene ved en ekstraordinær
rapport, så raskt som mulig og uten ugrunnet opphold etter slik vesentlig endring har eller kommer til å inntreffe.
Slik informasjon formidles direkte fra Forvalter til Fondets aksjonærer per e-post, i henhold til den gjeldende
aksjonærlisten.
7.7.5

Øvrig selskapsforvaltning

Øvrig selskapsforvaltning er underlagt styrets tilsyn og myndighet i tråd med Aksjelovens bestemmelser. Fondets
meldinger vil bli distribuert elektronisk per e-post.
7.8

Leieinntekter, leietaker og kontraktsforhold

7.8.1

Generelt

Eiendommen er fullt utleid til Politiets Fellestjenester, en offentlig aktør. Vektet gjenværende leietid per datoen for
dette Prospektet er på ca. 12,4 år. Totale årlige leieinntekter per 2021 beløper seg til NOK ca. 25,6 millioner. Leien
reguleres med 100 % av endringen i konsumprisindeksen hvert år. For en nærmere beskrivelse av Målselskapets
leieinntekter, se punkt 7.8.2 "Målselskapets leieavtaler med Politiets Fellestjenester" under.
Leietakeren har tegnet leieavtaler hvor leietaker skal besørge og bekoste innvendig vedlikehold samt bekoste
vedlikehold av tekniske installasjoner og gårdeier skal besørge og bekost utvendig vedlikehold samt besørge
utskiftning av tekniske installasjoner. Det er ingen eiendomsskatt i Nordre Follo kommune, men kostnaden knyttet
til forsikring av Eiendommen påløper gårdeier. For en nærmere beskrivelse av Eiendommens leietaker og
Målselskapets leieavtaler, se punkt 7.8.2 "Målselskapets leieavtaler med Politiets Fellestjenester" under.
7.8.2

Målselskapets leieavtaler med Politiets Fellestjenester

Kontraktsmotparten for leie av bygget er Politiets Fellestjenester, som har mandat til å levere alle tjenester relatert
til utstyr, logistikk, eiendom og juridiske, økonomiske og kommunikasjonstjenester til norsk politi på nasjonalt nivå.
Politiets fellestjenester er organisert under Politi- og Lensmannsetaten, som igjen er organisert under den norske
stat som representert av Justis- og beredskapsdepartementet. I politireformen 1. januar 2016 ble politidistriktene
Østfold, Follo og Romerike slått sammen til Øst politidistrikt. Etter sammenslåingen ble Ski valgt som hovedkvarter
for distriktet. Administrasjonen av alle funksjonelle driftsenheter er lokalisert i Eiendommen, i tillegg til politimesteren

32

og støttefunksjoner som HR, PR og kommunikasjon, og forretningskontroll og styring. Øst politidistrikt sysselsetter i
dag ca. 1.700 ansatte, hvorav ca. 1/3 tilhører Follo politistasjon. Etter sammenslåingen av politidistriktene ble det
bestemt å også flytte distriktets nødetater til politiet og brannvesenet (Branndistriktet tilsvarer geografisk
politidistriktet). Flyttingen trådte i kraft mai 2018.
Politiets Fellestjenester står for 100 % av bruttoleien til Eiendommen og leieforholdet er inngått med tre leieavtaler,
hvorav en gjelder hovedbygget fra 2008, en gjelder nybygget fra 2013 og en gjelder nybygget fra 2017. Tabellene
under gir en oversikt over nærmere angitte kontraktsdetaljer i leieavtalene med Politiets Fellestjeneste:
Kontraktsdetaljer

Beskrivelse

Type areal ..............................................

Hovedbygg

Oppstart leieforhold...........................

01. februar 2008

Kontraktens varighet ........................

01. februar 2033

Utleid areal ............................................

Totalt ca. 6.511 kvm. I tillegg omfatter leieforholdet leie av 89 parkeringsplasser.

Leie 2021 ................................................

NOK 16.648.927

KPI-indeksering ...................................

Leien skal reguleres hvert år med 100 % av endringen i SSBs konsumprisindeks.

Opsjoner .................................................

Leietaker har rett til å forlenge leieforholdet i en periode på 2 x 5 år utover den opprinnelige
leieperioden til samme vilkår. Ønsker leietaker å benytte sin rett til forlengelse, må utleier
varsles skriftlig minst 18 måneder før utløpet av inneværende leieperiode.

Kostnadsfordeling ...............................

Leieavtale der leietaker skal besørge og bekoste innvendig vedlikehold samt bekoste
vedlikehold av tekniske installasjoner, mens utleier skal besørge og bekoste utvendig
vedlikehold samt bekoste utskiftning av tekniske installasjoner. Gårdeier er ansvarlig for
forsikring av eiendommen.

Øvrige forhold ......................................

Det er ikke anledning for å si opp kontraktene i løpet av kontraktsperioden. Fremleie til andre
offentlige aktører er mulig uten gårdeiers godkjennelse, men fremleie til andre tredjeparter
krever slik godkjennelse.

Kontraktsdetaljer

Beskrivelse

Type areal ..............................................

Nybygg 2013

Oppstart leieforhold...........................

01. februar 2013

Kontraktens varighet ........................

01. februar 2033

Utleid areal ............................................

Totalt ca. 2.237 kvm.

Leie 2021 ................................................

NOK 4.971.373

KPI-indeksering ...................................

Leien skal reguleres hvert år med 100 % av endringen i SSBs konsumprisindeks.

Opsjoner .................................................

Leietaker har rett til å forlenge leieforholdet i en periode på 2 x 5 år utover den opprinnelige
leieperioden til samme vilkår. Ønsker leietaker å benytte sin rett til forlengelse, må utleier
varsles skriftlig minst 18 måneder før utløpet av inneværende leieperiode.

Kostnadsfordeling ...............................

Leieavtale der leietaker skal besørge og bekoste innvendig vedlikehold samt bekoste
vedlikehold av tekniske installasjoner, mens utleier skal besørge og bekoste utvendig
vedlikehold samt bekoste utskiftning av tekniske installasjoner. Gårdeier er ansvarlig for
forsikring av eiendommen.

Øvrige forhold ......................................

Det er ikke anledning for å si opp kontraktene i løpet av kontraktsperioden. Fremleie til andre
offentlige aktører er mulig uten gårdeiers godkjennelse, men fremleie til andre tredjeparter
krever slik godkjennelse.

Kontraktsdetaljer

Beskrivelse

Type areal ..............................................

Nybygg 2017

Oppstart leieforhold...........................

05. desember 2017

Kontraktens varighet ........................

01. februar 2033

Utleid areal ............................................

Totalt ca. 1.451 kvm.

Leie 2021 ................................................

NOK 3.865.596

KPI-indeksering ...................................

Leien skal reguleres hvert år med 100 % av endringen i SSBs konsumprisindeks.

Opsjoner .................................................

Leietaker har rett til å forlenge leieforholdet i en periode på 2 x 5 år utover den opprinnelige
leieperioden til samme vilkår. Ønsker leietaker å benytte sin rett til forlengelse, må utleier
varsles skriftlig minst 18 måneder før utløpet av inneværende leieperiode.

Kostnadsfordeling ...............................

Leieavtale der leietaker skal besørge og bekoste innvendig vedlikehold samt bekoste
vedlikehold av tekniske installasjoner, mens utleier skal besørge og bekoste utvendig
vedlikehold samt bekoste utskiftning av tekniske installasjoner. Gårdeier er ansvarlig for
forsikring av eiendommen.
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Øvrige forhold ......................................

Det er ikke anledning for å si opp kontraktene i løpet av kontraktsperioden. Fremleie til andre
offentlige aktører er mulig uten gårdeiers godkjennelse, men fremleie til andre tredjeparter
krever slik godkjennelse.

7.8.3

Leieinntekter

Tabellen under gir en oversikt over Målselskapets samlede leieinntekter i 2021 under leieavtalene beskrevet i punkt
7.8.2 "Målselskapets leieavtaler med Politiets Fellestjenester", med en presisering av leietaker, type areal, areal,
KPI-justering, utløp og opsjoner:
Leietaker

Type areal

Areal2

Leie3

I % av leie

KPI

Utløp

Opsjoner

Politiets Fellestjenester

Hovedbygg

6.511

16.648.927

65,1 %

100 %

01.02.2033

2 x 5 (S)4

Politiets Fellestjenester

Nybygg 2013

2.237

4.971.373

19,4 %

100 %

01.02.2033

2 x 5 (S)

Politiets Fellestjenester

Nybygg 2017

1.451

3.865.596

15,1 %

100 %

01.02.2033

2 x 5 (S)

Øst Politidistrikt

Annuitet

0

103.276

0,4 %

Annuitet

01.01.2033

-

Totalt

-

10.199

25.589.172

100%

100%

12,4 år

-

1

Annuiteten refererer til en investeringsleie som stammer fra en investering som leietaker gjorde i desember 2012 for å bygge
om. Det foreligger ingen leiekontrakt om areal med Øst Politidistrikt.

2

Området tilgjengelig for utleie.

3

Parkeringsplassene er inkludert i leien og inkluderer både innendørs og utendørs plasser.

4

(S) betyr forlengelsesopsjon på samme vilkår.

7.9

Investorprofil

En investering i fondet er egnet for ikke-profesjonelle, profesjonelle og erfarne ikke-profesjonelle investorer som har
en investeringshorisont som er langsiktig og inntil 5-7 år. Investor må besitte tilstrekkelig kunnskap og erfaring til,
enten alene eller i samråd med rådgiver, å ta en informert investeringsbeslutning basert på lovpålagt
investorinformasjon i kombinasjon med innsikt i de særskilte risikofaktorene en slik investering innebærer.
7.10

Depotmottaker

Intertrust Depositary Services (Norway) AS ("Depotmottaker" eller "Intertrust") vil være depotmottaker for
Fondet. Intertrust ble stiftet 30. oktober 2014 i Norge og er registrert i Foretaksregisteret med org. nr. 914 423 767.
Intertrust er et norsk aksjeselskap som er underlagt norsk lovgivning og har forretningsadresse Munkedamsvegen
59B, 0270 Oslo og telefonnummer +47 23 30 83 20. Intertrust sin LEI-kode er 2549009VSFH8OYQXKO78. Intertrust
sin hjemmeside finnes på www.intertrustgroup.com. Informasjonen på Intertrust sin hjemmeside er ikke en del av
dette Prospektet.
Intertrust har tillatelse fra Finanstilsynet til å utføre rollen som depotmottaker for visse typer alternative
investeringsfond og er ansvarlig for å følge opp Fondets forpliktelser, påse at Forvalter følger kravene til virksomheten
som følger av lov av 20. juni 2014 nr. 28 om forvaltning av alternative investeringsfond ("AIF-loven") med
tilhørende forskrifter, samt Fondets vedtekter.
Intertrust skal kontrollere Fondets transaksjoner og kontantstrømmer samt kontrollere og føre oppdatert oversikt
over Fondets eierskap av eiendeler. Fondets eneste eiendel vil være aksjer i Eiendomsselskapet. Fondets eierskap i
Eiendomsselskapet vil fremgå av Eiendomsselskapets aksjeeierbok. Intertrust vil påse at Fondet har reelt eierskap i
Eiendomsselskapet, samt de underliggende eiendeler og verdier. Formelt sett vil Intertrust føre tilsyn med at Fondet,
etter Eiendomsinvesteringen, har indirekte eierskap i Eiendommen.
Depotmottaker vil ikke utkontraktere noen del av sitt arbeid.
7.11

Portefølje

Fondet skal investere all tilgjengelig kapital fra Emisjonen i Eiendomsselskapet. Fondets portefølje vil derfor kun
bestå av den planlagte Eiendomsinvesteringen. For en nærmere beskrivelse av investeringsobjektet, Eiendommen,
se punkt 7.6 "Investeringsobjekt, verdivurdering og due diligence". Eiendomsselskapet har per Prospektdato ikke
foretatt noen investeringer, men skal etter gjennomføringen av Emisjonen investere all tilgjengelig kapital mottatt
fra Fondet i Målselskapet som har eierskap og hjemmel i Eiendommen.
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Det er ikke utarbeidet reviderte årsregnskaper for Fondet eller Eiendomsselskapet da disse er nyetablerte selskap,
stiftet i 2020. For en nærmere beskrivelse, se punkt 13.4 "Historisk finansiell informasjon for Fondet og
Eiendomsselskapet". Årsregnskapene til Målselskapet er presentert under i punkt 13.5 "Historisk finansiell
informasjon for Målselskapet".
7.12

Aktiviteter knyttet til forskning og utvikling

Fondet har per datoen for dette Prospektet ikke aktiviteter knyttet til forskning og utvikling.
7.13

Regulatoriske endringer av betydning for eiendomsmarkedet

7.13.1

Generelt om regulatorisk rammeverk for eiendom, herunder tomteregulering og skatteregulering

Endringer i dagens lover og regler kan medføre nye og endrede betingelser for eiendomsmarkedet og potensielt
påvirke lønnsomheten til eiendomsinvesteringer.
Det er eksempelvis en mulighet for at en tomteregulering etc. kan endres av relevante myndigheter som ikke
nødvendigvis vil ha betydning for eksisterende bruk, men som vil kunne legge vesentlige begrensninger på fremtidig
bruk og deretter ha betydelig negativ innvirkning på en eiendomsinvestering. Omregulering og endret bruk av
omkringliggende eiendommer, teknisk infrastruktur mv. vil også kunne påvirke verdien av en eiendomsinvestering i
betydelig grad.
Offentlige myndigheter kan stille krav og pålegg til eiere og forvaltere av fast eiendom hvor disse kan bli ilagt straffer
og/eller tap av rettigheter til å operere dersom ikke disse kravene skulle bli hensyntatt og oppfylt.
7.13.2

Annet regulatorisk rammeverk med konsekvenser for eiendomsmarkedet

Bankene er sentrale aktører i eiendomsmarkedet på utlånssiden, og forsikringsselskaper er en av de største
eiendomsinvestorene. Både banker og forsikringsselskaper har tilpasset seg store endringer i regulatoriske forhold i
de senere årene.
Bankene er blitt gjenstand for strengere krav til kapitaldekning og likviditet som følge av den såkalte Basel IIIakkorden gjennomført i EUs kapitalkravsdirektiv (CRD IV) og kapitalkravsforordningen (CRR) samt tilhørende
nasjonal lovgivning. Kravene er gjennomført i ulike trinn med overgangsbestemmelser og mulighet for løpende
justeringer av kapitalkravet. I Norge ble CRR fullt ut gjennomført ved forskriftsendring 31. desember 2019.
Forsikringsselskapene er regulert av Solvens II-direktivet og nasjonal gjennomføringslovgivning. Solvens II ble
materielt sett gjennomført i Norge 1. januar 2016. Solvens II innførte et risikosensitivt solvenskapitalkrav for
forsikringsselskaper. Det gjelder overgangsregler som medfører gradvis innfasing av kapitalkrav. Jo mer risikable
investeringer forsikringsselskapet foretar, jo strengere kapitalkrav vil selskapet bli underlagt. For eiendomsmarkedet
var en vesentlig konsekvens av Solvens II nye krav til verdivurdering av eiendeler og høyere kapitalkrav.
Forvalter er av den oppfatning at ovennevnte forhold i tiden fra 2012 til 2019 har hatt merkbar effekt på
eiendomsmarkedet. For det første har bankenes krav om økt kapital i perioder medført redusert utlånsvilje, enten
gjennom at det overhodet ikke ytes lån til enkelte typer eiendomskjøp eller gjennom økt krav til investors
egenkapitalandel. For det andre har livselskapene vært en mindre aktiv kjøpergruppe.
Bankene fremstår i dag som mer utlånsvillig for lavere marginer til eiendomsinvesteringer med lange, sikre
leieforhold. Viljen til å øke belåningsgraden hos bankene fremstår også som stigende, men helt avhengig av
eiendomsinvesteringene. Bankenes utlånsvilje, geografisk- og annen konsentrasjonsrisiko samt prising beveger seg
ikke alltid i takt. Dette innebærer at det er viktig å ha kontakt med flere finansieringsmiljøer.
For en beskrivelse av gjeldende regulering for Eiendommen, se punkt 7.6.4 "Gjeldende regulering" over.
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TRANSAKSJONSDETALJER FOR EIENDOMSINVESTERINGEN

8.1

Kjøpesum, prosjektpris og EBITDA

Brutto eiendomsverdi av Eiendommen er avtalt til NOK 570.000.000. Skattemessige verdier er estimert til ca.
NOK 180.671.629 for bygg og teknisk, med følgende fordeling:
Beskrivelse

Estimert allokering (ca. NOK)

Saldoavskrivninger (%)

1

Bygg .....................................................................................................

146.139.977

2

Personbiler, maskiner, inventar mv. ....................................

378.104

20

Teknisk ...............................................................................................

34.153.548

10

Totalt .................................................................................................

180.671.629

-

1

Med saldoavskrivninger menes den prosentsatsen som bokførte verdier avskrives med.

I beregningen av fradrag for skatteulempe er antatt markedsverdi på tomtene til Eiendommen satt til NOK
100.000.000 (ingen avskrivning) og rabattsats satt til 9,0 %. På bakgrunn av ovennevnte, er det estimert et fradrag
for skatteulempe knyttet til skattemessige saldoverdier på ca. NOK 26.039.553 ("Skatterabatten"). I tillegg betales
det for 10 % av estimert fremførbart underskudd i Målselskapet. Det foreligger per Prospektdatoen 49.000.000 NOK
i fremførbart underskudd i Målselskapet.
Estimert kjøpesum for aksjer i Målselskapet etter skattejustering og før øvrige justeringer basert på Målselskapets
øvrige balanseposter er beregnet til NOK 547.588.272 ("Kjøpesummen"). Kjøpesummen forutsetter 100 % eierskap
til Eiendommen. Det er estimert ca. NOK 1.436.478 i arbeidskapital og ca. 2.500.250 for due diligence-gjennomgang
(som beskrevet i punkt 7.6.9 "Due diligence"), oppstartskostnader knyttet til Forvalter og Depotmottaker, samt
kostnader til besiktigelse av eiendommen. Videre er det estimert ca. NOK 3.705.000 i etableringsgebyr tilknyttet
Lånefasiliteten (som beskrevet i punkt 18.15.2 "Spesifisering av etableringskostnader").
Tilrettelegger er i henhold til avtale med Fondet berettiget til et tilretteleggingshonorar på NOK 3.770.000 (2,0 % av
EK) som betaling for tjenester i forbindelse med utarbeidelse av Prospektet, tegningsmaterialet og generelt arbeid i
forbindelse med gjennomføringen av Emisjonen ("Tilretteleggingshonoraret").
Prosjektpris inkludert kostnader forbundet med Eiendomsinvesteringen og arbeidskapital er estimert til NOK
559.000.000 ("Prosjektprisen"). Tabellen under viser estimert kjøpesumsberegning av Prosjektprisen:
Estimert kjøpesumsberegning

-

NOK (hele tall)

NOK / kvm.

Yield

Bygg ..................................................................................................

470.000.000

-

Tomt .................................................................................................

100.000.000

-

-

Brutto eiendomsverdi av Eiendommen ............................

570.000.000

55.888

4,4 %

-

-

Skatterabatt ..................................................................................

-26.039.553

+ Reduksjon kjøpesum og fremførbart underskudd* ....

3.627.825

-

Kjøpesummen ..............................................................................

547.588.272

53.690

4,6 %

+ Arbeidskapital ..............................................................................

1.436.478

-

-

+ Oppstartskostnader ...................................................................

2.500.250

-

-

+ Etableringsgebyr for Lånefasiliteten ..................................

3.705.000

-

-

+ Tilretteleggingshonorar ...........................................................

3.770.000

-

-

Prosjektpris................................................................................

559.000.000

54.809

4,5 %

*

Reduksjon kjøpesum utgjør NOK -1.272.175 som er fremforhandlet av Tilrettelegger og fremførbart underskudd utgjør NOK
4.900.000

8.2

Annualisert leie for Eiendommen i 2021

Under følger en oversikt over annualisert leie og estimerte kostnader for Eiendommen i 2021:
Leie (annualisert 2021)

NOK (hele tall)

NOK / kvm.

%

Brutto leieinntekter...................................................................

25.589.172

2.509

Eierkostnader ..............................................................................

-589.612

-58

100 %
-2 %

Netto leieinntekter ....................................................................

24.999.560

2.451

98 %

Øvrige kostnader .......................................................................

-1.684.000

-165

-7 %

EBITDA .........................................................................................

23.315.560

2. 286

91 %
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9

ESTIMERT AVKASTNING PÅ EN INVESTERING I FONDET

9.1

Generelt

Beregningene, prognosene og estimatene som vist under er utarbeidet av Forvalter på basis av informasjon mottatt
av Tilrettelegger. Beregningene, prognosene og estimatene er basert på antagelser og forutsetninger støttet av
objektive data og er utarbeidet slik at de er sammenlignbare med den historiske finansielle informasjonen inntatt i
Prospektet og i samsvar med Selskapenes regnskapsprinsipper. Estimatene er forbundet med risiko og usikkerheter
som vil kunne føre til at den faktiske utviklingen avviker vesentlig fra den forventede utviklingen. Alle beregninger
og kalkyler er utarbeidet basert på foreliggende informasjon som antas å være korrekt på tidspunkt for utarbeidelse
av dette Prospektet. De forutsetningene som ligger til grunn for beregningene vil kunne endres på bakgrunn av
utenforliggende forhold og kalkylene vil i så fall ikke lenger være korrekte.
Forventet avkastning gir ingen garanti for faktisk avkastning. Se for øvrig punkt 4.4 "Fremtidsrettede uttalelser"
over, for nærmere informasjon om fremtidsrettede uttalelser i Prospektet. Avkastningen som investor oppnår på en
investering i Fondet er også avhengig av hvilken skatteposisjon investor er i, samt hvorvidt investor er aksjeselskap
eller privatperson. Avkastningen vil også kunne påvirkes av fremtidige endringer i skattereglene.
Estimert avkastning er inklusive alle kostnader i Fondet, Eiendomsselskapet og Målselskapet og et tegningshonorar
på 4,5 %.
9.2

Budsjettforutsetninger

9.2.1

Generelt

Som grunnlag for de estimerte avkastningstallene i dette punkt 9, ligger følgende budsjettforutsetninger:
•

det antas at Emisjonen blir fulltegnet og at Fondet kjøper 100 % av Eiendommen;

•

det antas at Målselskapets leietaker blir i Eiendommens lokaler gjennom hele investeringsperioden og at
leieinntektene vokser i takt med KPI; og
det antas at leieinntekter og kostnader vokser i takt med KPI, som er antatt å være 3,3 % i 2021 og 2,0

•

% i 2022 (basert på siste tilgjengelig prognose fra Norges Bank 8) og deretter 2,0 % årlig (basert på Norges
Banks langsiktige inflasjonsmål 9).
Forholdene som beskrevet i budsjettforutsetningene over er av en slik art at de faller utenfor det Fondets styre,
ledelse og øvrige administrative organer kan påvirke.
Det er ikke gjort avsetninger til utviklingskostnader i Fondets budsjetter, men dersom det sittende styret i Fondet
på et tidspunkt anser det som hensiktsmessig, kan deler av kontantstrømmen fra leieinntektene brukes til å vurdere
eventuelle utviklingsmuligheter. Kostnader som påtas i en slik prosess, og som ikke gir umiddelbart utslag i økte
leieinntekter, vil redusere utbytte tilsvarende.
9.2.2

Nærmere om forventet levetid og anbefalt investeringsperiode

Fondet vil passe for investorer med en investeringshorisont på mer enn 5 år. Forvalters innstilling og anbefalte
investeringsperiode for Fondet er syv år. Som beskrevet i punkt 7.1.3 over, kan et simpelt flertall av Fondets
investorer i generalforsamlingen vedta å forlenge Fondets levetid etter 5 år med ett år av gangen, inntil en samlet
levetid for Fondet på syv år. Den anbefalte

investeringsperioden for Fondet er således

betinget av

generalforsamlingens tilslutning.
Anbefalingen om syv års investeringsperiode er basert på Forvalters estimater og fremtidsutsikter på
investeringstidspunktet. Alle estimater vil være gjenstand for endring i Fondets levetid. Forvalter vil løpende vurdere
muligheten for tidligere realisasjon, og endrede markedsforhold kan således medføre en realisasjon av Fondets aktiva
og en avvikling av Fondet før den anbefalte investeringsperioden på syv år. Anbefalingen om syv år tar utgangspunkt

8

Pengepolitisk Rapport 1/20, s.15: https://www.norges-bank.no/aktuelt/nyheter-og-hendelser/Publikasjoner/Pengepolitisk-rapport-

med-vurdering-av-finansiell-stabilitet/2020/ppr-12020/
9

Pengepolitisk Rapport 1/20, s.5: https://www.norges-bank.no/aktuelt/nyheter-og-hendelser/Publikasjoner/Pengepolitisk-rapport-

med-vurdering-av-finansiell-stabilitet/2020/ppr-12020/
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i et øyeblikksbilde i markedssituasjonen ved tidspunktet for dette Prospektet. Gitt uendrede markedsforhold i løpet
av Fondets investeringsperiode, vil Forvalter anbefale generalforsamlingen å stemme for en forlengelse til og med år
syv. Dette er således utgangspunktet for analysene og budsjettene i punkt 9.2.3 til 9.2.7 nedenfor.
9.2.3

Estimert "base-case" avkastning

Fondets avkastning vil avhenge av endelig investeringsperiode og hvilken exit yield (som definert under) eller
salgsverdi som legges til grunn på gjeldende tidspunkt. I et "base-case" scenario legges et Exit Yield på 4,4 % i 2027
til grunn, hvilket gir en estimert årlig IRR (som definert under) på ca. 8,8 % og et estimert gjennomsnittlig utbytte
på ca. 6,5 %.
Tabellen under gir oversikt over estimert IRR og estimert årlig utbytte ved salg av Eiendommen i år 2027:
Exit år

2027

Exit Yield1 .............................................

3,4 %

3,9 %

4,4 %

4,9 %

5,4 %

Brutto eiendomsverdi ('000) .......

843 300

736 500

653 700

587 600

533 700

Estimert IRR2 ..................................

15,9 %

12,2 %

8,8 %

5,4 %

2,1 %

Estimert årlig utbytte3,4 ...........

6,5 %

6,5 %

6,5 %

6,5 %

6,5 %

Merk: Estimerte avkastningstall er inklusive alle kostnader i Fondet, Eiendomsselskapet og Målselskapet og et tegningshonorar på 4,50 %.
1

Med "Exit Yield" menes den rentesatsen som gjelder for diskontering av brutto leieinntekter og som benyttes ved prising av
Eiendommen.

2

Med "IRR" menes den internrenten som gir en nåverdi av den fremtidige kontantstrømmen lik 0, og er et uttrykk for årlig avkastning
over investeringens løpetid.

3

Estimert årlig utbytte er basert på all fri kontantstrøm i Fondet, som tilsvarer netto leieinntekter fratrukket driftskostnader og
finanskostnader.

4

Scenarioanalysen tar for seg endringer i Exit Yield, dvs. hvordan prisen på Eiendommen vil være ved en avvikling av Fondet. Som det
fremgår av tabellen over gir alle scenarioer et estimert årlig utbytte på 6,5 %. Dette skyldes at estimert årlig utbytte ikke vil påvirkes
av eiendomsverdien ved et salg, ettersom estimert årlig utbytte er basert på kontantstrømmen fra Eiendommen.

9.2.4

Sensitivitetsanalyser

Grunnet usikkerhet rundt faktorer som vil ha påvirkning på fremtidig avkastning, foretas det sensitivitetsanalyser
med den hensikt å fremstille et potensielt avkastningsspekter ved ulike scenarioer. Endring i faktorer som vil ha
påvirkning på fremtidig avkastning er kun ment for illustrasjon og for å gi investor mulighet til å kunne foreta egne
vurderinger tilknyttet fremtidig avkastning ved avvik fra "base-case".
Tabellen nedenfor viser en sensitivitetsanalyse for hvordan ulike scenarier kan påvirke den faktiske avkastningen til
investor hensyntatt alle kostnader og med en investering på NOK 200.000. Dette vises for å illustrere utelukkende
nedsiderisikoen ved å investere i Eiendommen gitt ekstreme scenarioer, og tabellen illustrerer således ingen
fordelaktige scenarioer utover vårt forventede scenario "Forventet verdiutvikling". Det er ikke lagt til grunn noen
vurdering av sannsynlighet for at de ulike scenarioene utover at "Forventet verdiutvikling" vil inntreffe. Det er
sistnevnte scenario, som Forvalter anser som sannsynlig at vil inntreffe, er basert på et konservativt estimat om at
Eiendommen vil stige i takt med forventet årlig inflasjon på 2 %.
Scenarioer1
Korreksjon i eiendomsmarkedet

Hva du kan få tilbake etter kostnader

(årlig verdifall 5 %)

Gjennomsnittlig avkastning hvert år

Ufordelaktig verdiutvikling (årlig

Hva du kan få tilbake etter kostnader

verdifall på 2,5 %)

Gjennomsnittlig avkastning hvert år

Ingen

verdiutvikling

(salg

til

samme pris)
Forventet

verdiutvikling

verdistigning på 2,0 %)
1

Hva du kan få tilbake etter kostnader
Gjennomsnittlig avkastning hvert år

(årlig

Hva du kan få tilbake etter kostnader
Gjennomsnittlig avkastning hvert år

Etter 1 år

Etter 5 år

Etter 7 år2

NOK 176.986

NOK 126.151

NOK 109.836

-16,7 %

-11,6 %

-12,4 %

NOK 189.203

NOK 182.648

NOK 183.510

-10,3 %

-3,1 %

-2,3 %

NOK 201.392

NOK 245.111

NOK 269.247

-4,0 %

3,7 %

4,4 %

NOK 211.125

NOK 299.682

NOK 347.590

1,1 %

8,4 %

8,8 %

Scenarioene som viser et årlig verdifall på hhv. 2,5 % og 5 % innebærer at Eiendomsselskapet vil kunne være i brudd med de estimerte
lånekovenantene (LTV-klausulene) i Lånefinansieringen og således vil det innebære en vesentlig risiko for at Eiendomsselskapet/Fondet
vil måtte stille tilleggssikkerhet eller tilføre Fondet egenkapital. I det tilfellet at man blir nødt til å tilføre Fondet egenkapital, vil
eksisterende aksjonærer kunne bli vannet ut, hvilket vil kunne påvirke den estimerte avkastningen for aksjonærene ytterligere. Dersom
Eiendomsselskapet ikke er i stand til å enten stille tilleggssikkerhet, oppkapitalisere med ny egenkapital eller aksjonærlån eller på en
annen måte øke verdien av Eiendommen, vil Eiendomsselskapet være i brudd med lånebetingelsene under Lånefinansieringen og
långiver vil da kunne kreve lån til forfall med påfølgende refinansiering eller i verste fall salg av Eiendommen som konsekvens. Dette
kan medføre at Fondet og Aksjonærene taper sin investerte egenkapital. For en mer utførlig beskrivelse av risiko knyttet til Fondets
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virksomhet, driftsresultat, kontantstrøm og finansielle stilling som følge av et fall i verdiutviklingen til eiendom og verdiutviklingen til
eiendomsmarkedet for øvrig, se punkt 2.1.1 over.
2

Anbefalt investeringsperiode er 7 år.

Scenarioanalysen over forutsetter at Eiendomsselskapet er i stand til å refinansiere Lånefasiliteten etter 5 år til
samme vilkår. Dersom Eiendomsselskapet må refinansiere lånet på høyere rentemargin og/eller nedbetale lånet
gjennom faste avdrag, vil estimert avkastning kunne endre seg. Eksempelvis vil en økt rentemargin på 80 bps og en
årlig avdragsprofil på 3,0 % fra år 5 til år 7 medføre endringer i estimert avkastning sett mot "base-case"
sensitiviteten i punkt 9.2.3 over.
Tabellen under viser estimert avkastning ved refinansiering av Lånefasiliteten til nye lånevilkår i år 5 (dvs. år 2026),
herunder estimert IRR, estimert årlig kontantstrøm og estimert årlig utbytte:
Exit år

2027

Exit yield

3,4 %

3,9 %

4,4 %

4,9 %

5,4 %

Brutto eiendomsverdi ('000)

843.300

736.500

653.700

587.600

533.700

Estimert IRR

15,5 %

11,9 %

8,4 %

5,1 %

1,8 %

Estimert årlig kontantstrøm

6,1 %

6,1 %

6,1 %

6,1 %

6,1 %

Estimert årlig utbytte

3,7 %

3,7 %

3,7 %

3,7 %

3,7 %

Merk: Estimerte avkastningstall er inklusive alle kostnader i Fondet, Eiendomsselskapet og Målselskapet og et tegningshonorar på 4,50 %.

9.2.5

Budsjettert kontantstrøm

Under følger en tabell som viser budsjettert kontantstrøm for Fondet per februar 2021, samt i perioden 2021-2027:
Alle tall i NOK 1000
Innbetalt EK1 ................................

Feb. 21

2021E

2022E

2023E

2024E

2025E

2026E

2027E

-188.500

Netto leieinntekter.....................

22.870

25.818

26.337

26.862

27.397

27.943

Øvrige driftskostnader .............

-1.612

-1.742

-1.770

-1.805

-1.841

-1.878

1.916

Netto finans ..................................

-11.544

-12.595

-12.594

-12.594

-12.594

-12.594

-12.594

Betalbar skatt ..............................

-

-

-

-

-

-

-

Kontantstrøm fra ordinær
drift .................................................

9.714

11.482

11.973

12.462

12.961

13.470

13.989

-

-

-

-

-

-

-

Kontantstrøm fra
investeringer ............................

-

-

-

-

-

-

-

Avdrag på lån ..............................

-

-

-

-

-

-

-

Kontantstrøm fra
finansiering................................

-

-

-

-

-

-

-

Sum kontantstrøm ................

9.714

11.482

11.973

12.462

12.961

13.470

13.989

Utbytte til investor ...............

10.151

11.482

11.973

12.462

12.961

13.470

13.989

Akkumulert utbytte ...................

10.151

21.633

33.605

46.067

59.028

72.498

86.488

Brutto salgsverdi eiendom.....
Verdijustert egenkapital .........

580.391
188.834

591.999
197.387

603.839
205.992

615.950
214.688

628.269
223.422

640.834
232.230

653.651
241.116

198.985

219.019

239.597

260.755

282.451

304.728

327.603

Oppgraderinger

28.500

Eiendommen ................................

Akkumulert utbytte +
VEK ..................................................
1

Andel innbetalt EK i Fondet gitt foreliggende budaksept på Eiendommen med en kjøpsyield på 4,4 %

2

Beregningen av akkumulert utbytte + VEK foretas ved å ta den estimerte salgsverdien av Eiendommen etter skatterabatt, fratrukket netto gjeld
og avviklings- og salgsomkostninger.
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9.2.6

Budsjettert resultatregnskap

Under følger en tabell som viser budsjettert resultatregnskap for Fondet i perioden 2021-2027:
2021E

Alle tall i NOK 1000

2022E

2023E

2024E

2025E

2026E

2027E

Brutto leieinntekter ..........................................

23.457

26.430

26.957

27.494

28.042

28.600

29.170

Netto leieinntekter ............................................

22.870

25.818

26.337

26.862

27.397

27.943

28.500

Oppstartskostnader ...............................................

6.721

-

-

-

-

-

-

Ekstraordinære kostnader ..................................

-

-

-

-

-

-

-

Øvrige kostnader1 ...................................................

1.612

1.742

1.770

1.805

1.841

1.878

1.916

Avskrivninger bygg (2 %) ..................................

2.679

2.864

2.807

2.751

2.696

2.642

2.589

Avskrivninger bygg (4 %) ..................................

69

60

48

39

31

25

20

Avskrivninger teknisk ...........................................
Driftsresultat (EBIT) ........................................

3.131
8.658

3.074
18.078

2.766
18.945

2.490
19.777

2.241
20.588

2.017
21.381

1.815
22.160

Rentekostnader........................................................

11.547

12.597

12.597

12.597

12.597

12.597

12.597

Renteinntekter .........................................................
Netto finans ............................................................

4
-11.544

3
-12.595

3
-12.594

3
-12.594

3
-12.594

3
-12.594

3
-12.594

Resultat før skatt................................................

-2.886

5.483

6.351

7.183

7.993

8.787

9.565

Skatt .............................................................................
Resultat .....................................................................

-635
-2.251

1.206
4.277

1.397
4.954

1.580
5.602

1.759
6.235

1.933
6.854

2.104
7.461

1

Ikke definert som eierkost.

9.2.7

Budsjettert balanse

Tabellen under viser budsjettert balanse for Fondet i perioden 2021-2027:
Alle tall i NOK 1000

IB1

2021E

2022E

2023E

2024E

2025E

2026E

2027E

Eiendeler
Tomt .....................................................

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

Tekniske installasjoner ................

33.869

30.738

27.664

24.898

22.408

20.167

18.151

16.336

Avskrivninger bygg (2 %) .........

145.896

143.217

140.353

137.546

134.795

132.099

129.457

126.868

Avskrivninger bygg (4 %) .........
Bokført verdi eiendom ...........

372
280.137

302
274.258

242
268.259

194
262.637

155
257.358

124
252.390

99
247.707

79
243.283

6.721

-

-

-

-

-

-

-

267.451
10.780

267.451
11.415

267.451
10.209

267.451
8.811

267.451
7.231

267.451
5.473

267.451
3.540

267.451
1.435

Kapitaliserte

100.000

oppstartskostnader .......................
Merverdi bygg..................................
Utsatt skattefordel.........................
Kasse/bank/post ............................

1.436

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Sum eiendeler ..............................

566.526

554.124

546.919

539.900

533.040

526.314

519.698

513.169

196.026

183.624

176.419

169.400

162.540

155.814

149.198

142.669

Rentebærende gjeld .....................

370.500

370.500

370.500

370.500

370.500

370.500

370.500

370.500

Betalbar skatt ..................................

-

-

-

-

-

-

-

-

Kortsiktig gjeld ................................

-

-

-

-

-

-

-

-

Sum egenkapital og gjeld ....

566.526

554.124

546.919

539.900

533.040

526.314

519.698

513.169

Egenkapital og gjeld
Egenkapital inkl. merverdi
bygg .....................................................

1

Med "IB" menes inngående balanse.
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10

NÆRMERE OM SELSKAPENES FORVALTERE

10.1

Fondsforvalter

10.1.1

Generelt

Forvalters juridiske og kommersielle navn er Njord Alternative Investments AS. Forvalter ble stiftet den 21.
september 2018 i Norge og er registrert i Foretaksregisteret med org. nr. 921 787 847. Forvalter er et norsk
aksjeselskap som er underlagt norsk lovgivning og har forretningsadresse Dronning Mauds gate 1, 0250 Oslo og
telefonnummer + 47 23 00 32 40. Forvalters LEI-kode er 984500DA8UE00AQ2F708. Forvalters hjemmeside finnes
på www.njordalternative.no. Informasjonen på Forvalters hjemmeside er ikke en del av dette Prospektet.
Forvalter har konsesjon til forvaltning av alternative investeringsfond fra Finanstilsynet og står derfor under tilsyn i
Norge og er underlagt AIF-loven. AIF-loven inneholder regler for beskyttelse av investorenes interesser, herunder
krav til ansvarlig kapital i forvalterselskapet, overholdelse av god forretningsskikk og krav til håndtering av
interessekonflikter og rapportering. Forvalter vil ha ansvar for Fondets daglige drift og arbeide for å ivareta
aksjonærenes rettigheter og for at Fondet skal kunne levere god avkastning for investorene. Forvalter er tilsluttet
Norsk Kapitalforvalterforening og deres klageordning, hvor investorer kan rette eventuelle klager.
Forvalter er 100 % eid av Tilrettelegger, Njord Securities AS. Tilretteleggers hovedaksjonær er Njord Group AS, org.
nr. 980 093 468 ("Njord Group"). Njord Group er majoritetseier i en rekke selskaper i finanssektoren og tilbyr,
gjennom

sine

datterselskaper,

tjenester

innen

blant

annet

investeringsrådgivning,

rådgivning

tilknyttet

kapitalstruktur, strategi, fusjoner, oppkjøp etc. og forvaltningstjenester i norske eierregistre.
Forvalter har tilstrekkelig egenkapital, jf. AIF-loven § 2-7 tredje ledd.
10.1.2
Forvalter

Porteføljeforvaltning
har

ansvaret

for

porteføljeforvaltningen

av

Fondet

og

Forvalter

fatter

endelig

vedtak

om

investeringsbeslutning, herunder gjennomføring av Eiendomsinvesteringen. Innstillingen om å gjøre en investering
mottar Forvalter fra Produktgodkjenningskomiteen (som definert i punkt 11.2.1 under), som igjen har mottatt en
investeringsinnstilling fra Tilrettelegger. Forvaltningsavtalen inngått mellom Fondet og Forvalter er inntatt som
Vedlegg F til Prospektet ("Forvaltningsavtalen").
Forvalter kan nedsette en gruppe for rådføring av forvaltningen i Fondet. Avtalen inngått mellom Fondet og Forvalter
som regulerer rådgivningsutvalget er inntatt i Vedlegg G til dette Prospektet ("Advisory Board-avtalen").
Advisory Board kan dersom de anser det nødvendig, informere investorene i Fondet om forhold som bør behandles
på en ekstraordinær generalforsamling, herunder eksempelvis dersom Advisory Board mener at Forvalter ikke
handler i samsvar med Fondets mandat og/eller Forvaltningsavtalen.
10.1.3

Risk & Compliance

Forvalter forestår risikostyringen i Fondet. Risikostyringsfunksjonen er adskilt fra Forvalters operative virksomhet.
Forvalter har også ansvaret for regeloverholdelsen i Fondet. I samsvar med AIF-loven § 8-1 og delegert
kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2013 av 19. desember 2012 om supplering av europaparlamentets- og
rådsdirektiv 2011/61/EU om unntak, generelle vilkår for drift, depotmottakere, finansiell giring, gjennomsiktighet i
markeder og tilsyn ("AIFM-forordningen") art. 62, gjennomføres bare årlig bekreftelse av internkontrollsystemet
til Forvalter. Ekstern revisor gjennomgår internkontrollsystemet og avgir slik bekreftelse.
10.1.4

Likviditetsstyring

Fondet skal til enhver tid ha en tilstrekkelig likviditetsreserve til å møte kommende forpliktelser, og Forvalter vil
regelmessig utarbeide en likviditetsrapport som inkluderer en prognose for likviditetsutvikling kommende periode.
Dersom likviditetsreserven mot formodning ikke skulle være tilstrekkelig til å dekke Fondets betalingsforpliktelser i
kommende periode, vil Forvalter i ytterste konsekvens måtte avhende investeringen.
Likviditetsreserven skal plasseres i bankinnskudd eller i fond med svært lav kredittrisiko (IG) og høy likviditet.
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10.2

Eiendomsforvalter

10.2.1

Generelt

Eiendomsforvalters juridiske og kommersielle navn er Lister Forvaltning AS. Eiendomsforvalter ble stiftet den 18.
desember 2014 i Norge og er registrert i Foretaksregisteret med org. nr. 914 748 364. Eiendomsforvalter er et norsk
aksjeselskap som er underlagt norsk lovgivning og har forretningsadresse Gåseholmen Brygge, 4550 Farsund og
telefonnummer 917 69 680. Eiendomsforvalters hjemmeside finnes på www.listerforvaltning.no. Informasjonen på
Eiendomsforvalters hjemmeside er ikke en del av dette Prospektet.
10.2.2

Forretningsføring og forvaltning

Eiendomsselskapet og Målselskapet vil inngå en forvaltningsavtale ("Eiendomsforvaltningsavtalen") med
Eiendomsforvalter for tjenester knyttet til forretningsføring og forvaltning av Eiendommen, Eiendomsselskapet og
Målselskapet. Hovedoppgavene til Eiendomsforvalter vil være følgende:
•

oppdragsledelse;

•

administrativ forvaltning;

•

økonomisk forvaltning;

•

teknisk forvaltning; og

•

investorrapportering.

Eiendomsforvalter vil kunne utkontraktere deler av tjeneste som skal leveres under Eiendomsforvaltningsavtalen til
eksterne parter, dersom dette anses som hensiktsmessig.
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11

VIRKSOMHETSAVTALER OG KOSTNADER

11.1

Vesentlige avtaler

Ingen av Selskapene har inngått noen vesentlige avtaler i perioden som omfatter de to siste år før offentliggjøringen
av dette Prospektet, og som er utenfor den normale virksomheten til Selskapene.
11.2

Fondets leverandøravtaler

11.2.1

Generelt

Fondet og Forvalter har inngått en rekke leverandøravtaler. En overordnet beskrivelse av disse avtalene er inntatt
under i punkt 11.2.2 til 11.2.8. Fondet og/eller Forvalter er formelle avtaleparter i avtalene som er inngått med de
ulike leverandørene og Fondets investorer har således ingen direkte rettigheter overfor leverandørene annet enn
slike rettigheter Fondets investorer kan utøve gjennom generalforsamlingen. Fondets investorers mulighet til å yte
innflytelse på Fondets generalforsamling er imidlertid begrenset av Aksjonæravtalen, blant annet ved at investorene
gir Forvalter (Njord Alternative Investments AS) fullmakt til å ivareta investorens eierrettigheter i Fondet, herunder
å motta innkalling til generalforsamlinger i Fondet og til å møte og stemme på investorens vegne etter gjennomføring
av Emisjonen. Fullmakten kan til enhver tid trekkes tilbake ved skriftlig tilbakekall.
11.2.2

Tilrettelegger

Njord Securities AS ("Njord Securities" eller "Tilrettelegger") er Tilrettelegger for Fondet. Njord Securities har
registrert forretningsadresse på Dronning Mauds gate 1, 0250 Oslo. Njord Securites driver med corporate finance
rådgivning med hovedfokus på prosjektfinansiering, tilrettelegging, syndikering og annen finansiell rådgivning
innenfor kapitalintensive industrier.
Det er inngått mandatavtale med Tilrettelegger for fremskaffelse av fremmed- og egenkapital, samt tilretteleggelse
av Eiendomsinvesteringen ("Tilretteleggeravtalen"), inntatt som Vedlegg H til dette Prospektet.
Tilrettelegger har etablert en produktgodkjennelseskomité som faglig instans for å vurdere og kvalitetssikre alle
potensielle prosjekter i Fondet ("Produktgodkjennelseskomiteen"). Produktgodkjennelseskomiteen er etablert og
strukturert i henhold til Verdipapirhandelloven § 9-19 og delegert kommisjonsdirektiv (EU) nr. 2017/593 av 7. april
2016 om utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU om beskyttelse av kundemidler,
produkthåndtering og vederlag fra tredjeparter (Utfyllende direktiv til MiFID II) art. 9 og 10.
Produktgodkjennelseskomiteen er et overordnet og frittstående organ med beslutningsmyndighet i saker knyttet til
godkjenning av nye prosjekter. Produktgodkjennelseskomiteens sammensetning skal sikre nødvendig kompetanse
og myndighet i vurderingen av potensielle prosjekter.
Produktgodkjennelseskomiteen består av følgende medlemmer:
Medlem

Rolle i Forvalter eller Tilrettelegger

Magnus Brath Lund...........................................................................................

Daglig leder i Forvalter

Morten Ødegaard1 .............................................................................................

Daglig leder i Tilrettelegger

Synne Syrrist .......................................................................................................

Eksternt styremedlem i Tilrettelegger

Jan Sigurd Vigmostad2 ....................................................................................

Styremedlem i Tilrettelegger

Åshild Rostø3 ........................................................................................................

Compliance ansvarlig i Tilrettelegger

1

Har direkte eierinteresser i Njord-selskapene.

2

Har indirekte eierinteresser i Njord-selskapene.

3

Deltar kun som observatør uten stemmerett.

I tillegg til Produktgodkjennelseskomiteens faste deltakere, har Produktgodkjennelseskomiteen anledning til å
invitere fagkompetanse av ulik art ved vurdering og behandling av prosjekter.
Alle potensielle transaksjoner presenteres for Produktgodkjennelseskomiteen. Produktgodkjennelseskomiteen
vurderer forutsetningene for en mulig transaksjon. Det inkluderer blant annet pris, lokasjon, finansiering, leietakere
og forutsetninger for driftskostnader som angitt i budsjettene.
Produktgodkjennelseskomiteen vil også identifisere og drøfte mulige interessekonflikter og hvordan disse eventuelt
kan håndteres. Produktgodkjennelseskomiteen kommer deretter med sine tilbakemeldinger og innspill, og gir sin
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beslutning på hvorvidt man skal gå videre med transaksjonen eller ikke. Fondets Forvalter fatter endelig beslutning
om investering etter innstilling fra Produktgodkjennelseskomiteen.
11.2.3

Distributører

Forvalter har valgt å sette ut markedsføringen av Fondet til distributørene Kraft Finans AS, org. nr. 982 986 141
("Kraft Finans"), Njord Kapitalforvaltning Øst AS, org. nr. 813 732 602 ("Njord Kapitalforvaltning Øst"), Njord
Kapitalforvaltning Sør AS, org. nr. 913 666 798 ("Njord Kapitalforvaltning Sør") og Tilrettelegger (samlet
"Distributørene"). Distributørene er ansvarlige for egnethetsvurderingen og kundeklassifiseringen av investorene i
Fondet.
Forvalter har inngått en distribusjonsavtale med hver enkelt distributør, på vesentlig de samme vilkår og betingelser
som fremgår av distribusjonsavtalen inntatt her som Vedlegg I ("Distribusjonsavtalen").
Distributørene, med unntak av Tilrettelegger, er verdipapirforetak med tillatelse fra Finanstilsynet til å yte følgende
investeringstjenester etter Verdipapirhandelloven:
•

mottak og formidling av ordre;

•

investeringsrådgivning til ikke-profesjonelle investorer; og

•

investeringsrådgivning til profesjonelle investorer.

Tilrettelegger er et verdipapirforetak med tillatelse fra Finanstilsynet til å yte følgende investeringstjenester etter
Verdipapirhandelloven:
•

mottak og formidling av ordre.

Tilrettelegger kan kun markedsføre og distribuere Fondet til profesjonelle investorer. Forvalter vil gjennomføre tiltak
og kontroller som sikrer at markedsføringen fra Tilrettelegger kun skjer til profesjonelle investorer, herunder at
bestillinger fra Tilrettelegger kun gjelder profesjonelle investorer.
11.2.4

Revisor

RSM er oppnevnt som revisor for Fondet. For mer informasjon om RSM, se punkt 13.3.1 "Fondet og
Eiendomsselskapets revisor" under.
11.2.5

Depotmottaker

Intertrust vil være depotmottaker for Fondet i forbindelse med Eiendomsinvesteringen. For mer informasjon om
Depotmottaker, se punkt 7.10 "Depotmottaker" over.
11.2.6

Forretningsfører

Trac Accounting, org. nr. 989 572 938 er forretningsfører for Fondet. Trac Accounting er et autorisert
regnskapsførerselskap spesialisert på fonds- og investeringsselskaper. Trac Accounting leverer hovedsakelig
tjenester innenfor fondsadministrasjon, rådgivning og regnskap. For Fondet vil Trac Accounting føre regnskap i tråd
med norsk regnskapsstandard (NRS) og god regnskapsskikk (GRS), og utarbeide selvangivelse. Trac Accounting har
registrert adresse på Gåseholmen Brygge, 4550 Farsund.
11.2.7

Juridisk rådgiver

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS, org. nr. 898 783 812 ("Simonsen") er engasjert som juridisk rådgiver og
vil bistå i en juridisk due diligence-gjennomgang (som beskrevet over i punkt 7.6.9 "Due diligence") og forhandlinger
om kjøpekontrakt for Målselskapet og Eiendommene. Forvalter vil dele kundeinformasjon med Simonsen dersom
dette konkret etterspørres som følge av deres regulatoriske behov.
Advokatfirmaet Thommessen AS, org. nr. 957 423 248 ("Thommessen") er engasjert som juridisk rådgiver og har
bistått i forbindelse med utarbeidelsen dette Prospektet.
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11.2.8

Teknisk rådgiver

Fondet har engasjert BER Bygg og Eiendomsrevisjon AS, org. nr. 992 981 067 ("BER") som teknisk rådgiver i
forbindelse med gjennomføring av en begrenset teknisk due diligence-gjennomgang (som beskrevet over i punkt
7.6.9 "Due diligence").
11.2.9

Kostnader knyttet til leverandøravtalene

Kostnader knyttet til leverandøravtalene som gjengitt i dette punkt 11.2.9 er kostnader som belastes
Eiendomsselskapet og Målselskapet. Fondet har ingen direkte kostnader knyttet til disse leverandøravtalene.
Under følger en tabell med oversikt over estimerte engangskostnader i Eiendomsselskapet knyttet til
Eiendomsinvesteringen og Eiendommen. Disse kostnadene er basert på priser fra leverandører, samt Forvalter og
Tilretteleggers erfaring med tilsvarende prosjekter.
Beskrivelse

Omkostninger (i NOK)1

Mottaker

Teknisk due diligence ........................................

188.000

BER

Juridisk due diligence ........................................

562.500

Simonsen

Besiktelse, reise mv...........................................

25.000

Prospekt ...................................................................

437.500

1

Tilrettelegger ved utlegg
Thommessen

Omkostningene er Forvalters og Tilretteleggers beste estimat og avvik kan forekomme.

Under følger en tabell med oversikt over estimerte løpende årlige kostnader i Eiendomsselskapet knyttet til
administrering av Målselskapet og Eiendommen:
Beskrivelse

Omkostninger (i NOK)1

Mottaker

Business Management og rapportering ....

437.500

Styrehonorar .........................................................

60.000

Tillitsmannstjenester .........................................

205.0002

Lister Forvaltning
Styremedlemmene i Eiendomsselskapet
Nordic Trustee AS

1

Omkostningene er Forvalters og Tilretteleggers beste estimat og avvik kan forekomme. Samtlige årlige kostnader KPI-justeres.

2

Estimerte omkostninger i år 1 utgjør NOK 205.000, deretter er årlige omkostninger estimert NOK 130.000.

Under følger en tabell med oversikt over estimerte løpende årlige indirekte kostnader i Målselskapet knyttet til drift
og forvaltning av Målselskapet og Eiendommen:
Beskrivelse

Omkostninger (i NOK)1

Mottaker

Forvaltning av Eiendommen ..........................

100.000

Revisjon ...................................................................

50.000

RSM Norge AS

Forretningsførsel ..................................................

40.000

Trac Accounting

Forsikring ................................................................

40.000

Foretrukket forsikringsleverandør

Løpende vedlikehold ..........................................

150.000

-

Avsetning til fremtidig vedlikehold ..............

200.000

-

Eiendomsskatt ......................................................

0

-

1

Lister Forvaltning

Omkostningene er Forvalters og Tilretteleggers beste estimat og avvik kan forekomme. Samtlige årlige kostnader, utover
eiendomsskatt, KPI-justeres.

Det påløper ingen engangskostnader i Målselskapet.
11.2.10

Potensielle interessekonflikter

Tilrettelegger har en egeninteresse i at Emisjonen og Eiendomsinvesteringen gjennomføres, ved at krav på honorar
utløses. Alle avtaler mellom Tilrettelegger og Distributørene på den ene side og Fondet, Eiendomsselskapet og/eller
Målselskapet på den annen side er inngått og vil bli inngått på markedsmessige betingelser. Videre vil eventuelle
interessekonflikter søkes håndtert åpent og med fullt innsyn for investorene.
Det gjøres oppmerksom på at Njord Group (hvor Glastad Holding AS er majoritetsaksjonær) har følgende
eierinteresser i leverandørselskapene beskrevet ovenfor i punkt 11.2.1 til 11.2.8:
•

Tilrettelegger (70 % eierskap);

•

Njord Kapitalforvaltning Øst (51 % eierskap);
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•

Njord Kapitalforvaltning Sør (51 % eierskap); og

•

Trac Accounting (100 % eierskap).

Lister Forvaltning er 100 % eid av Glastad Farsund AS (hvor Glastad Holding AS er majoritetsaksjonær). Videre eier
Tilrettelegger eier alle aksjene i Forvalter. Morten Ødegaard er daglig leder i Tilrettelegger og eier 30 % av aksjene
i Tilrettelegger. Utover dette har Morten Ødegaard per datoen for dette Prospektet ingen roller av interesse for
Emisjonen eller Eiendomsinvesteringen.
Både avtalen om fondsforvaltning mellom Forvalter og Fondet og avtalen om leveranse av regnskaps- og
administrasjonstjenester til Fondet fra Trac Accounting, er inngått på markedsmessige vilkår. Fondets styre vil følge
opp disse avtalene. Ingen andre selskaper enn de som er angitt i dette kapittel 11 har tilknytning til Fondet,
Eiendomsselskapet eller Målselskapet.
Forvalter

har

på

plass

internkontrollprosedyrer

som

spesielt

gjelder

identifikasjon

og

håndtering

interessekonflikter.
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12

FONDETS KAPITALISERING OG GJELDSFORPLIKTELSER

12.1

Introduksjon

Fondet ble stiftet den 26. august 2020 som et norsk aksjeselskap underlagt norsk lovgivning og det foreligger således
ikke revidert årsregnskap for Fondet per Prospektdato. Tallene som presenteres nedenfor er ureviderte tall hentet
fra Fondets forretningsfører, Trac Accounting, og gjelder perioden fra stiftelsen 26. august 2020 til 8. september
2020.
12.2

Kapitalisering

Tabellen under viser Fondets kapitalisering per 8. september 2020:
Per 8. september 2020

Alle tall i hele NOK
Kortsiktig gjeld:
Garantert ..........................................................................................................................................................................

0

Sikret ..................................................................................................................................................................................

0

Ikke garantert/ikke sikret ........................................................................................................................................

0

Sum kortsiktig gjeld ...............................................................................................................................................

0

Langsiktig gjeld og forpliktelser:
Garantert ..........................................................................................................................................................................

0

Sikret ..................................................................................................................................................................................

0

Ikke garantert/ikke sikret ........................................................................................................................................

0

Sum langsiktig gjeld og forpliktelser .........................................................................................................

0

Egenkapital:
A. Aksjekapital ...............................................................................................................................................................

35.000

B. Bunden egenkapital ...............................................................................................................................................

0

C. Annen egenkapital1 ................................................................................................................................................

-5.570

Sum egenkapital2 .....................................................................................................................................................

29.430

Total kapitalisering .................................................................................................................................................

29.430

Kilde: Njord Securities / Trac Accounting
1

Av annen egenkapital utgjør udekket tap NOK -5.570 som er relatert til registreringsavgift til Brønnøysundregisteret.

2

Kontantbeholdningen til Fondet utgjør aksjekapital minus udekket tap, totalt NOK 29.430.

12.3

Gjeldsforpliktelser

Tabellen under viser Fondets gjeldsforpliktelser per 8. september 2020:
Per 8. september 2020

Alle tall i hele NOK
A

Kontanter......................................................................................

B

Kontantekvivalenter ................................................................................................................................

C

Handels/verdipapirer ..............................................................................................................................

0

D

Sum likvide midler (A+B+C) ........................................................................................................

29.430

E

Kortsiktig finansielle fordringer ................................................................................................

0

F

Kortsiktig bankgjeld ................................................................................................................................

0

G

Neste års avdrag langsiktig gjeld .....................................................................................................

0

H

Annen langsiktig rentebærende gjeld .............................................................................................

0

I

Sum kortsiktig gjeld (F+G+H) ....................................................................................................

0

J

Sum netto gjeld (I-E-D) ..................................................................................................................

-29.430

K

Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner...........................................................................................

0

L

Utstedt obligasjonsgjeld ........................................................................................................................

0

M

Annen langsiktig gjeld ............................................................................................................................

0

N

Sum langsiktig gjeld (K+L+M) ...................................................................................................

0

O

Sum gjeld (J+N)

..................................................................

29.430
0

-29.430

Kilde: Njord Securities AS / Trac Accounting AS
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12.4

Arbeidskapital

Fondet har tilstrekkelig arbeidskapital til å dekke Fondets nåværende behov 12 måneder frem i tid.
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13

FINANSIELL INFORMASJON

13.1

Generelt

Fondet og Eiendomsselskapet ble stiftet 26. august 2020 og registrert i Foretaksregisteret 8. september 2020. Per
datoen for dette Prospektet har verken Fondet eller Eiendomsselskapet avlagt årsregnskaper og Prospektet
inneholder således ingen historisk finansiell informasjon for disse selskapene.
Prospektet inneholder historisk finansiell informasjon for Målselskapet hentet fra Målselskapets årsregnskap, inntatt
her som hhv. Vedlegg A (2019) Vedlegg B (2018) og Vedlegg C (2017). Årsregnskapene er satt opp i samsvar med
regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.
Årsregnskapene er revidert av Berge & Lundal Revisjonsselskap AS.
13.2

Regnskapsprinsipper

De regnskapsprinsipper som er anvendt i Årsregnskapene er beskrevet i note 1 til de respektive regnskapene.
13.3

Revisor

13.3.1

Fondet og Eiendomsselskapets revisor

Per datoen for dette Prospektet har Fondet og Eiendomsselskapet oppnevnt RSM Norge AS, org. nr. 982 316 588
som revisor. RSM sin registrerte forretningsadresse er Filipstad Brygge 1, 0252 Oslo. RSM er medlem av Den Norske
Revisorforening

og

RSM

International,

et

verdensomspennende

nettverk

av

uavhengige

revisjons-

og

rådgivningsfirmaer. RSM har ikke revidert eller utført begrenset revisjonskontroll av noen finansiell informasjon
inntatt i dette Prospektet.
13.3.2

Målselskapets revisor

Berge & Lundal Revisjonsselskap AS er oppnevnt som revisor for Målselskapet og har revidert Årsregnskapene. Berge
& Lundal Revisjonsselskap har ikke revidert eller utført begrenset revisjonskontroll av øvrig finansiell informasjon
inntatt i dette Prospektet. Berge & Lundal Revisjonsselskap er medlem av Den Norske Revisorforening.
Etter gjennomføringen av Emisjonen og den etterfølgende Eiendomsinvesteringen er RSM forventet å bli oppnevnt
som revisor for Målselskapet, i likhet med Fondet og Eiendomsselskapet.
13.4

Historisk finansiell informasjon for Fondet og Eiendomsselskapet

Både Fondet og Eiendomsselskapet ble stiftet den 26. august 2020 som norske aksjeselskaper, underlagt norsk
lovgivning, og per datoen for dette Prospektet har hverken Fondet eller Eiendomsselskapet påbegynt drift og har
ikke avlagt årsregnskap. Prospektet inneholder dermed ingen reviderte årsregnskaper for disse selskapene.
Det er heller ikke utarbeidet ureviderte regnskapstall for Fondet utover det som følger av punkt 12.2 "Kapitalisering"
og punkt 12.3 "Gjeldsforpliktelser". De ureviderte regnskapstallene som fremgår av disse punktene, viser Fondets
balanse per 8. september 2020 og er utarbeidet av Trac Accounting på basis av Fondets bokførte kostnader og
innskutt kapital. Fondet og Eiendomsselskapet vil utarbeide reviderte årsregnskap for regnskapsåret 2020.
Det vil ikke gjøres noen revidert delårsrapportering til Fondets investorer. Fondet vil imidlertid utarbeide periodiske
rapporter for internkontroll på et nøkkeltallnivå, og hendelser av vesentlig karakter vil således rapporteres til Fondets
investorer. De periodiske rapportene vil ikke utarbeides i henhold til regnskapsmessig standard. For ytterligere
informasjon, se punkt 7.7 "Rapportering til Fondets investorer".
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13.5

Historisk finansiell informasjon for Målselskapet

13.5.1

Resultatregnskap

Tabellen under viser Målselskapets resultatregnskap for regnskapsårene avsluttet 31. desember 2017, 2018 og 2019.
Regnskapsår avsluttet 31. desember
Alle tall i hele NOK

2019

2018

2017

Driftsinntekter og driftskostnader
Driftsinntekter .......................................................................

24.788.601

23.956.945

20.370.486

Avskrivning på varige driftsmidler ..............................

3.771.264

3.764.327

2.951.288

Annen driftskostnad ...........................................................

843.175

944.048

2.581.777

Sum driftskostnader...........................................................

4.614.439

4.708.375

5.533.065

Driftsresultat ......................................................................

20.174.162

19.248.570

14.837.421

Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter .....................................................................

61.772

84.868

161.434

Finanskostnader ...................................................................

10.928.429

10.993.287

35.165.207

Netto finansresultat ............................................................

-10.866.657

-10.908.419

-35.003.773

Resultat før skattekostnad ..............................................

9.307.505

8.340.151

-20.166.352

Skattekostnad på ordinært resultat ...........................

2.088.758

1.456.207

-5.211.623

Resultat etter skatt........................................................

7.218.747

6.883.944

-14.954.729

Disponering av resultat
Avgitt konsernbidrag ........................................................

0

0

0

Overført til annen innskutt egenkapital ...................

7.218.747

6.883.944

14.954.730

Sum disponert ..................................................................

7.218.747

6.883.944

14.954.730

13.5.2

Balanseoppstilling

Tabellen under viser Målselskapets balanseoppstilling per 31. desember 2017, 2018 og 2019.
Per 31. desember
Alle tall i hele NOK

2019

2018

2017

EIENDELER
Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Tomter, bygninger og annen fast eiendom.............

308.260.831

311.845.243

314.838.375

Sum varige driftsmidler ..............................................

308.260.831

311.845.243

314.838.375

Immaterielle anleggsmidler
Goodwill ...................................................................................

16.816.653

17.003.505

17.183.419

Sum immaterielle anleggsmidler .........................

16.816.653

17.003.505

17.183.419

Sum anleggsmidler ........................................................

325.077.484

328.848.748

332.021.794

Omløpsmidler
Andre fordringer..................................................................

50.138

5.333

265.056

Sum fordringer.................................................................

50.138

5.333

265.056

Bankinnskudd, renter, kontanter ol. .........................

9.479.536

2.840.831

8.920.820

Sum omløpsmidler ........................................................

9.529.674

2.846.164

9.185.876

Sum eiendeler ..................................................................

334.607.158

331.694.912

341.207.670

1.240.000

1.240.000

1.240.000

2.561.656

16.361.656

3.801.656

17.601.656

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Innskutt egenkapital
Aksjekapital ...........................................................................
Overkurs .................................................................................
Sum innskutt egenkapital ........................................

1.240.000
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Opptjent egenkapital
Annen egenkapital .............................................................

7.617.539

4.337.136

-2.546.808

Sum opptjent egenkapital ........................................

7.617.539

4.337.136

-2.546.808

Sum egenkapital .............................................................

8.857.539

8.138.792

15.054.848

Gjeld
Langsiktig gjeld
Utsatt skatt............................................................................

13.163.746

11.074.988

9.618.781

Sum avsetninger for forpliktelser ......................

13.163.746

11.074.988

9.618.781

Gjeld til kredittinstitusjoner...........................................

305.000.000

305.000.000

305.000.000

Sum langsiktig gjeld ....................................................

318.163.746

316.074.988

314.618.781

3.816.210

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld ..................................................................

211.608

82.722

Annen kortsiktig gjeld ......................................................

7.374.265

7.398.410

7.717.831

Sum kortsiktig gjeld .....................................................

7.585.873

7.481.132

11.534.041

Sum gjeld .............................................................................

325.749.619

323.556.120

326.152.822

Sum egenkapital og gjeld.........................................

334.607.158

331.694.912

341.207.670

13.5.3

Kontantstrømoppstilling

Tabellen under viser Målselskapets kontantstrømoppstilling for regnskapsårene avsluttet 31. desember 2017, 2018
og 2019. Kontantstrømoppstillingen er satt opp av Forvalter basert på de reviderte årsregnskapene til Målselskapet,
og speiler endringene i Målselskapets kontantbeholdning.
For regnskapsåret avsluttet 31. desember
Alle tall i hele NOK

2019

2018

2017

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
Resultat før skattekostnad ................................................................

9.307.505

8.340.151

-20.166.352

Periodens betalte skatt .......................................................................

0

0

0

Gevinst/tap ved salg av anleggsmidler.......................................

0

0

0

Ordinære avskrivninger ......................................................................

3.771.264

3.764.327

2.951.288

Endring i varelager ...............................................................................

0

0

0

Endring i kundefordringer .................................................................

-44.805

259.723

-198.118

Endring i leverandørgjeld ..................................................................

128.886

-3.733.488

3.333.505

0

0

0

Poster klassifisert som investerings- eller
finansieringsaktiviteter .......................................................................
Endring andre tidsavgrensningsposter........................................

-24.145

-319.421

-10.226.735

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter ......

13.138.705

8.311.292

-24.306.412

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter
Innbetaling ved salg av varige driftsmidler ..............................

0

0

0

Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler ................................

0

-591.281

-50.130.898

Innbetaling ved salg av andre investeringer ............................

0

0

0

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter ..........

0

-591.281

-50.130.898

Netto endring kassekreditten ..........................................................

0

0

0

Opptak ny gjeld ......................................................................................

0

0

80.750.000

Innbetalt ny egenkapital ....................................................................

0

0

0

Mottatt konsernbidrag .........................................................................

0

0

0

Utbetalt konsernbidrag .......................................................................

0

0

0

Tilbakebetaling tidligere innbetalt kapital ..................................

0

0

0

Utbetaling av utbytte ...........................................................................

-6.500.000

-13.800.000

0

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter.........

-6.500.000

-13.800.000

80.750.000

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

Likviditetsendring gjennom perioden ..........................................

6.638.705

-6.079.989

6.312.690

Likviditetsbeholdning per 31. desember ..........................

9.479.536

2.840.831

8.920.820
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13.5.4

Endringer i egenkapital

Tabellen under viser endringer i egenkapitalen, herunder endringer i aksjekapitalen, til Målselskapet i regnskapsårene
avsluttet 31. desember 2017, 2018 og 2019.
Alle tall i hele NOK

Aksjekapital

Egenkapital per 1. januar 2019

1.240.000

Overkurs

Annen EK1

2.561.656

Årets resultat

Sum

4.337.136

8.138.792

7.218.747

7.218.747

Utbytte
Tilbakebetaling av kapital

-2.561.656

-3.938.344

-6.500.000

Egenkapital per 31. desember 2019

1.240.000

0

7.617.549

8.857.539

Egenkapital per 1. januar 2018

1.240.000

16.361.656

-2.546.808

15.054.848

6.883.944

6.883.944

Årets resultat
Utbytte
Tilbakebetaling av kapital

-13.800.000

-13.800.000

Egenkapital per 31. desember 2018

1.240.000

2.561.656

4.337.136

8.138.792

Egenkapital per 1. januar 2017

1.240.000

16.361.656

12.407.922

30.009.578

-14.954.730

-14.954.730

-2.546.808

15.054.848

Årets resultat
Utbytte
Tilbakebetaling av kapital
Egenkapital per 31. desember 2017
1

13.6

1.240.000

16.361.656

EK er forkortelsen for egenkapital.

Begrensninger på bruk av Selskapenes kapital

Selskapenes bruk av kapital er ikke begrenset på annen måte enn gjennom Selskapenes vedtektsfestede formål,
finansieringsbetingelser som beskrevet i punkt 7.3.3, og lovfestede begrensninger, herunder Aksjeloven kapittel 3
og kapittel 8. Tilsvarende gjelder Fondets adgang til å overføre kapital til de øvrige Selskapene etter gjennomføringen
av den planlagte Emisjonen.
13.7

Vesentlige endringer i Selskapenes økonomiske stilling

Det har det ikke inntruffet vesentlige endringer i Målselskapets økonomiske stilling etter datoen for deres avgitte
årsregnskap for regnskapsåret 2019. Det har heller ikke inntruffet vesentlige endringer i Fondets og
Eiendomsselskapets økonomiske stilling etter stiftelsesdatoen 26. august 2020.
13.8

Nærståendetransaksjoner

Selskapene har ikke utført noen transaksjoner med nærstående parter i løpet av perioden som omfattes av den
finansielle informasjonen og frem til Prospektdato.
13.9

Rettssaker og tvister av betydning for Selskapenes økonomiske stilling

Selskapene har ikke vært involvert i rettssaker eller tvister de siste 12 måneder (herunder saker som er anlagt eller
varslet og som det respektive Selskapet har kjennskap til), som kan få eller som i den senere tid har hatt vesentlig
innvirkning på Selskapenes økonomiske stilling eller lønnsomhet.
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14

OPERASJONELL OG FINANSIELL VURDERING

14.1

Vesentlige faktorer som påvirker Selskapenes virksomhet

Fondets virksomhet er begrenset til å investere i aksjer og Fondet skal derfor ikke ha noen operasjonell drift. Fondet
skal gjennom Eiendomsselskapet eie indirekte aksjeposter i Målselskapet, som igjen eier Eiendommen. Videre er
Eiendomsselskapets virksomhet begrenset til å eie aksjer i Målselskapet og Målselskapets virksomhet begrenset til
forvaltning av deres eneste aktiva, som er Eiendommen. Vesentlige faktorer som påvirker virksomheten i Selskapene
er derfor begrenset til de faktorer som påvirker Eiendommen og kontantstrømmen den genererer, herunder inntekter
og utgifter knyttet til Eiendommen. Eiendom prises ut fra netto leie etter dekning av driftsutgifter. Dersom
Eiendommens driftsutgifter og eiers andel felleskostnader endres slik at netto leie påvirkes negativt vil Eiendommens
verdi kunne forringes.
Selskapenes virksomhet er forventet å hovedsakelig bli påvirket av følgende faktorer:
•

leieinntekter;

•

leieforhold;

•

ledighet;

•

driftskostnader; og

•

fremtidig utvikling av Eiendommen og markedet for denne typen næringseiendommer.

Selskapenes primære og eneste inntektskilde er leieinntekter fra Eiendommen, og således vil enhver påvirkning på
leieinntektene har direkte innvirkning på Selskapenes virksomhet.
Eiendomssegmentet generelt, og utleie av logistikk- og kontorbygg spesielt, er preget av forutsigbar kontantstrøm
gjennom langvarige leieavtaler. Videre har utviklingen i leieprisen historisk sett vært stabil og lite volatil. Likevel vil
faktorer som generelle makroøkonomiske forhold, rentemarkedet og utlånsvillighet, arbeidsledighet og regulatoriske
endringer påvirke eiendomsmarkedet og utleiemarkedet. En faktor som har direkte påvirkning på leieinntektene for
Eiendommen er justering for inflasjon. Leien justeres hvert år med 100 % av endringen i SSBs konsumprisindeks.
Brutto årlige leieinntekter for Eiendommen er ca. NOK 25,6 millioner i 2021, som nærmere beskrevet i punkt 7.8.3
"Leieinntekter" over.
Generelt påvirkes leieinntekter av faktorer som utleieobjektets størrelse, utforming og standard, utleieobjektets
beliggenhet, herunder infrastruktur i området og omkringliggende virksomheter, samt tilbud og etterspørsel i det
respektive lokalmarkedet.
Videre påvirkes leieinntektene av leieforholdene, herunder leietaker og den inngåtte leieavtale. Eiendommen er fullt
utleid til en offentlig motpart; Politiets Fellestjeneste, som nærmere beskrevet i punkt 7.8.2 "Målselskapets
leieavtaler med Politiets Fellestjenester".

Vektet gjenværende kontraktsdekning er på ca. 12,4 år. Dersom

kontraktsforholdene blir avsluttet før dette eller nåværende leieavtaler ikke blir fornyet ved kontraktsutløp vil verdien
av Eiendommen kunne bli vesentlig redusert.
Ledighetsgrad og leienivå for næringseiendommer styres av tilbud og etterspørsel etter arealer i det respektive
lokalmarkedet, herunder næringseiendommens attraktivitet i konkurranse med alternative eiendommer og
lokaliseringer.
Driftskostnadene påvirkes hovedsakelig av hvordan økonomiske forpliktelser og ansvar tilknyttet eiendommen er
fordelt under den enkelte leiekontrakt. Kontrakten er basert på en leieavtale der leietaker skal besørge og bekoste
innvendig vedlikehold samt bekoste utskiftning av tekniske installasjoner, mens utleier skal besørge og bekoste
utvendig vedlikehold samt besørge utskiftning av tekniske installasjoner. Gårdeier betaler eventuell eiendomsskatt
(ingen eiendomsskatt per prospektets dato) samt forsikring av eiendommen. Dette fører til lave driftskostnader og
begrenset risiko for uforutsette kostnader. I likhet med leieinntektene, er driftskostnadene også antatt å vokse i takt
med konsumprisindeksen. Uforutsett vedlikehold og reparasjoner som tilfaller utleier å påkoste vil også kunne
forekomme, og således føre til økte kostnader. Fondet dekker ingen av de løpende årlige kostnadene.
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Eiendomsselskapet dekker utgifter til forretningsføring, styrehonorar og tillitsmannstjenester. Målselskapet dekker
utgifter til forvaltning av Eiendommen, revisjon, regnskapsførsel, forsikring, løpende vedlikehold, avsetning til
fremtidig vedlikehold og eiendomsskatt. Driftskostnadene har dermed en direkte påvirkning på virksomheten i
Eiendomsselskapet og Målselskapet, og en indirekte påvirkning på Fondets virksomhet ved at høyere driftskostnader
fører til lavere kontantstrøm fra Eiendommen. Potensielt fornyede leieforhold med alternative leietakere vil også
kunne påvirke driftskostnadene, da nye leieavtaler kan allokere større kostnader til utleier.
Utvikling og oppgradering av Eiendommen er også en faktor som kan påvirke Selskapenes virksomhet, både ved
innvirkning på kostnadene og leieinntektene. Det er per datoen for dette Prospektet ikke avsatt midler til utvikling,
men dersom styret i Fondet på et tidspunkt anser det som hensiktsmessig, kan deler av kontantstrømmen fra
leieinntektene brukes til å se på eventuelle utviklingsmuligheter. Kostnader som påtas i en slik prosess, og som ikke
gir umiddelbart utslag i økte leieinntekter, vil redusere kontantstrømmen fra eiendommen.
Per datoen for dette prospektet er Fondet ikke kjent med noen forhold som i dag påvirker/har påvirket Selskapenes
virksomhet eller de ovennevnte faktorene.
14.2

Operasjonell og finansiell vurdering av Målselskapet

14.2.1

Innledende bemerkninger

Endringer i Målselskapets operasjonelle og finansielle stilling er i punkt 14.2.2 og 14.2.3 under forklart etter beste
evne basert på Årsregnskapene og offentlig tilgjengelig informasjon. Verken Fondet eller Eiendomsselskapet har
noen kontroll over Målselskapet per datoen for Prospektet og har heller ikke innsyn i Målselskapets drift per datoen
for Prospektet. Det gjøres på denne bakgrunn oppmerksom på at det kan være forhold som ikke fremgår av dette
Prospektet som har vært av betydning for endringene i Målselskapets finansielle stilling som er beskrevet under.
14.2.2

Regnskapsåret 2019 sammenlignet med regnskapsåret 2018

Målselskapet hadde en regnskapsmessig egenkapital på NOK 8.857.539 per 31. desember 2019, sammenlignet med
NOK 8.138.792 per 31. desember 2018. Endringen skyldes et utbetalt utbytte på NOK 6.500.000 samt tilbakeføring
av overskudd til virksomheten. Overkursen per 31. desember 2018 inngår som en del av utbetalt utbytte i 2019 og
er derfor redusert til NOK 0 per 31. desember 2019. Økningen i annen egenkapital skyldes tilbakeføring av
overskuddet i 2019 og utbetaling av utbytte.
Målselskapets langsiktige gjeld utgjorde NOK 305.000.000 per 31. desember 2019, sammenlignet med NOK
305.000.000 per 31. desember 2018. Per 31. desember 2019 hadde Målselskapet en kortsiktig gjeld på NOK
7.585.873, sammenlignet med NOK 7.481.132 per 31. desember 2018. Økningen i kortsiktig gjeld skyldes i all
hovedsak økt leverandørgjeld.
Målselskapet hadde gjennom regnskapsperioden for regnskapsåret avsluttet 31. desember 2019 driftsinntekter på
NOK 24.788.601, sammenlignet med NOK 23.956.944 for regnskapsåret avsluttet 31. desember 2018. Foruten
resultatpostene i regnskapsperioden bestod Målselskapets kontantstrøm i begge perioder i stor grad av utbetaling
av utbytte.
Målselskapet hadde en netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter på NOK 13.138.705 per 31. desember 2019,
sammenlignet med NOK 8.311.292 per 31. desember 2018. Endringen i netto kontantstrøm fra operasjonelle
aktiviteter skyldes i all hovedsak tilbakebetaling av leverandørgjeld i 2018.
Per 31. desember 2019 hadde Målselskapet en netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter på NOK 0,
sammenlignet med NOK -591.281 per 31. desember 2018. Endringen i netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter
skyldes hovedsakelig utbetaling ved kjøp av varig driftsmiddel (bygg og teknisk) i 2018.
Målselskapet hadde en netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter på NOK -6.500.000 per 31. desember 2019,
sammenlignet

med

NOK

-13.800.000

per

31.

desember

2018.

Endringen

i

netto

kontantstrøm

fra

finansieringsaktiviteter skyldes hovedsakelig større utbetaling av utbytte i 2018.
Netto endring i likvider gjennom regnskapsperioden for regnskapsåret avsluttet 31. desember 2019 var på NOK
6.638.705, sammenlignet med NOK -6.079.989 for regnskapsåret avsluttet 31. desember 2018. Økningen i netto
endring i likvider skyldes i all hovedsak et lavere resultat og utbetaling av et større utbytte. Andre poster som har
mindre påvirkning, men som også påvirker endringen i likvider er endringen i andre kortsiktige fordringer og
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leverandørgjeld. I regnskapsperioden fra 31. desember 2018 til 31. desember 2019 har målselskapet økt sin andel
kortsiktige fordringer grunnet økt utestående (ikke forfalt) betalinger fra kunder, samt økt sin andel leverandørgjeld
grunnet manglende (ikke forfalt) betaling til sine leverandører.
Målselskapet hadde bankinnskudd, kontanter og lignende på NOK 9.479.536 per 31. desember 2019, sammenlignet
med NOK 2.840.831 per 31. desember 2018. Endringen i denne posten oppstår som et direkte resultat av endringen
i likvider per 31. desember 2019 på NOK 6.638.705.
Målselskapet hadde tilgjengelige likvider og likviditetsreserver på NOK 9.479.536 per 31. desember 2019,
sammenlignet med NOK 2.840.831 per 31. desember 2018. Økningen i tilgjengelige likvider og likviditetsreserver
skyldes i all hovedsak mindre tilbakebetalt leverandørgjeld og et lavere utbetalt utbytte.
Det har ikke inntruffet vesentlige endringer i Målselskapet sin finansielle stilling eller markedsstilling etter datoen for
Målselskapet sitt årsregnskap for regnskapsåret 2019.
14.2.3

Regnskapsåret 2018 sammenlignet med regnskapsåret 2017

Målselskapet hadde en regnskapsmessig egenkapital på NOK 8.138.792 per 31. desember 2018, sammenlignet med
NOK 15.054.848 per 31. desember 2017. Endringen skyldes i all hovedsak utbetalt utbytte på NOK 13.800.000, samt
årets resultat på NOK 6.883.944 som tilbakeføres som innskutt egenkapital. Utbetalt utbytte i perioden er hentet fra
overkurs, som forklarer reduksjonen i denne posten.
Målselskapets langsiktige gjeld utgjorde NOK 305.000.000 per 31. desember 2018, sammenlignet med NOK
305.000.000 per 31. desember 2017.
Per 31. desember 2018 hadde Målselskapet en kortsiktig gjeld på NOK 7.481.132, sammenlignet med NOK
11.534.041 per 31. desember 2017.
Målselskapet hadde gjennom regnskapsperioden for regnskapsåret avsluttet 31. desember 2018 driftsinntekter på
NOK 23.956.945, sammenlignet med NOK 20.370.486 for regnskapsåret avsluttet 31. desember 2017. Foruten
resultatpostene i regnskapsperioden bestod Målselskapets kontantstrøm i periodene 2017 og 2018 av nedbetaling
av gammel gjeld, opptak av ny gjeld, utbetaling av utbytte samt kjøp av varige driftsmidler og betaling av skatt.
Målselskapet hadde gjennom regnskapsperioden for regnskapsåret avsluttet 31. desember 2018 et årsresultat på
NOK 6.883.944, sammenlignet med NOK 14.954.729 for regnskapsåret avsluttet 31. desember 2017. Endringen
skyldes i all hovedsak innfrielse av SWAP som medførte finanskostnader på NOK 21.200.072. Per 31. desember 2019
består finanskostnader av rentekostnad til kredittinstitusjoner på NOK 10.797.000 og andre finanskostnader NOK
196.287.
Målselskapet hadde en netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter på NOK 8.311.292 per 31. desember 2018,
sammenlignet med NOK -24.306.412 per 31. desember 2017. Økningen i netto kontantstrøm fra operasjonelle
aktiviteter skyldes hovedsakelig økning i resultat før skattekostnad.
Per 31. desember 2018 hadde Målselskapet en netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter på NOK -591.281,
sammenlignet

med

NOK

-50.130.898

per

31.

desember

2017.

Endringen

i

netto

kontantstrøm

fra

investeringsaktiviteter skyldes i all hovedsak anskaffelseskost tilknyttet varige driftsmidler i 2018.
Målselskapet hadde en netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter på NOK -13.800.000 per 31. desember 2018,
sammenlignet

med

NOK

80.750.000

per

31.

desember

2017.

Endringen

i

netto

kontantstrøm

fra

finansieringsaktiviteter skyldes opptak av ny gjeld.
Netto endring i likvider gjennom regnskapsperioden for regnskapsåret avsluttet 31. desember 2018 var på NOK 6.079.989, sammenlignet med NOK 6.312.690 for regnskapsåret avsluttet 31. desember 2017. Endringen i netto
endring i likvider skyldes i all hovedsak opptak av ny gjeld i 2017 og utbetaling av utbytte i 2018.
Andre poster som har mindre påvirkning, men som også påvirker endringen i likvider er endringen i andre kortsiktige
fordringer og leverandørgjeld. I regnskapsperioden fra 31. desember 2017 til 31. desember 2018 har målselskapet
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redusert sin andel kortsiktige fordringer grunnet økt innbetalinger fra kunder, samt redusert sin andel leverandørgjeld
grunnet økt innbetaling til sine leverandører.
Målselskapet hadde bankinnskudd, kontanter og lignende på NOK 2.840.831 per 31. desember 2018, sammenlignet
med NOK 8.920.820 per 31. desember 2017. Endringen i denne posten oppstår som et direkte resultat av endringen
i likvider per 31. desember 2018 på NOK -6.079.989.
Målselskapet hadde per 31. desember 2018 tilgjengelige likvider og likviditetsreserver på NOK 2.840.831,
sammenlignet med NOK 8.920.820 per 31. desember 2017. Reduksjonen i tilgjengelige likvider og likviditetsreserver
skyldes i all hovedsak utbetaling av utbytte i 2018 samt opptak av ny gjeld i 2017.
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Njord Prosjekt 52 AS – Prospekt

15

STYRET, LEDELSEN, ANSATTE, EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE

15.1

Styret og ledelsen i Fondet og Eiendomsselskapet

15.1.1

Oversikt over styremedlemmer og deres CVer

I henhold til Fondet og Eiendomsselskapets vedtekter § 5, skal hvert av selskapene ha to styremedlemmer som
utpekes av Tilrettelegger.
Fondet og Eiendomsselskapet ble stiftet av Njord Securities AS og har registrert forretningsadresse, c/o Njord
Securities AS, Dronning Mauds gate 1, 0250 Oslo, som også tjener som styremedlemmenes adresse i forbindelse
med deres rolle som styremedlemmer i de to selskapene. Per datoen for dette Prospektet er følgende personer
medlemmer av Fondet og Eiendomsselskapets styre (antall aksjer og opsjoner i Fondet og Eiendomsselskapet per
Prospektdatoen fremgår også av tabellen):
Navn

Stilling

Styremedlem siden

Antall aksjer

Antall opsjoner

Christian Frederik Søbak Westad........

Styreleder

26. august 2020

0

0

Halvdan Alexander Grøm ........................

Styremedlem

26. august 2020

0

0

Etter kapitalforhøyelsen i forbindelse med Emisjonen i Fondet vil styret i Fondet og Eiendomsselskapet endres slik
beskrevet i punkt 15.6 under. Da vil en representant for Forvalter tre inn i styret i Fondet, sammen med en
representant for Tilrettelegger, og 3-5 representanter for Fondets aksjonærer vil tre inn i styret i Eiendomsselskapet.
Nedenfor følger en kort beskrivelse av de enkelte styremedlemmene og deres CVer:
Christian Frederik Søbak Westad, Styreleder
Christian Frederik Søbak Westad er Head of Corporate Finance i Tilrettelegger (Njord Securities AS), og har en
mastergrad i økonomi og ledelse fra Handelshøyskolen BI Oslo.
Nåværende styreverv og

Njord Prosjekt 46 AS (styreleder), Recoleta AS (kontaktperson), Moss Logistikkbygg

ledelsesposisjoner ....................................................

AS (kontaktperson), Castelar Prosjekt 22 AS (kontaktperson), Vestre Rosten 69 AS
(kontaktperson), Castelar Prosjekt 36 AS (kontaktperson), Njord Kapitalforvaltning
AS (kontaktperson), Njord Prosjekt 43 AS (kontaktperson), Bodø Etatbygg AS
(kontaktperson), Innlandet Etatbygg AS (kontaktperson), Tønsberg Kontoreiendom
AS (kontaktperson), Njord Prosjekt 42 AS (kontaktperson), Solgaard Skog Invest
AS (kontaktperson), Castelar Prosjekt 38 AS (kontaktperson), Skien Industribygg
AS (kontaktperson), Njord Prosjekt 41 AS (kontaktperson), Njord Prosjekt 45 AS
(kontaktperson), Vestlandet Etatbygg AS (kontaktperson), Njord Prosjekt 49 AS
(kontaktperson), Stavgården AS (kontaktperson), Trondheim Kontoreiendom AS
(kontaktperson), Njord Prosjekt 50 AS (kontaktperson), Castelar Infrastruktur I AS
(styreleder), Njord Prosjekt 45 AS (styreleder), Njord Prosjekt 42 AS (styreleder),
Njord Prosjekt 49 AS (styreleder), Njord Prosjekt 50 AS (styreleder), Tønsberg
Kontoreiendom AS (styreleder), Castelar Prosjekt 36 AS (styreleder), Holmen
Eiendomsinvest AS (styreleder), Njord Prosjekt 48 AS (styreleder), Njord Prosjekt
43 AS (styreleder), Njord Kapitalforvaltning AS (styreleder), Castelar Private Equity
I

AS

(styreleder),

Recolata

AS

(styreleder),

Strandgt

2

AS

(styreleder),

Krokatjønnveien 15 AS (styreleder), Vestlandet Kommunebygg AS (styrets leder),
Thorsov Handelseiendom AS (styrets leder), Østlandet Eiendom 1 AS (styrets
leder), Østlandet Eiendom 2 AS (styrets leder).
Tidligere styreverv og ledelsesposisjoner

Solgaard Skog Invest AS (styreleder), Tromsø Eiendomsinvest AS (styreleder og

de siste fem år ...........................................................

kontaktperson), Anton Jenssens gate 2 AS (styreleder), Njord Prosjekt 41 AS
(styreleder), Castelar Prosjekt 38 AS (styreleder), Ibsensgate 1 AS (styreleder),
Lillehammer

Politibygg

AS

(styreleder),

Njord

Alternative

Investments

AS

(styreleder og kontaktperson), Prostneset Utvikling AS (styreleder), Leikanger
Holding AS (styreleder), Elverum Invest AS (styreleder), Elverum Handelsbygg AS
(styreleder),

Innlandet

Etatbygg

AS

(styreleder),

Vestlandet

Etatbygg

AS

(styreleder), Vestre Rosten 69 AS (styreleder), Heian AS (styreleder), Stavgården
AS (styreleder), Gyldengården AS (styreleder), Castelar Prosjekt 22 AS (styreleder),
Dreyfushammarn
(styreleder),

31/33

Casablanca

AS

(styreleder),

Eiendomsforvaltning

Trondheim
AS

Kontoreiendom

(styreleder),

AS

Amtmannens

Eiendomsforvaltning AS (styreleder), Kombieiendom Skien AS (styreleder), Vestfold
Logistikkbygg AS (kontaktperson), Skien Industribygg AS (styreleder), Bodø
Samfunnsbygg AS (styreleder), Kristiansand Etatbygg Invest AS (styreleder og
kontaktperson), Bredmyra Eiendom Invest AS (styreleder og kontaktperson),
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Sarpsborg Logistikkbygg AS (kontaktperson), Bodø Etatbygg AS (styreleder),
Kristiansand Etatbygg AS (styreleder og kontaktperson), Bodø Samfunnsbygg AS
(kontaktperson), Vingnes Næringspark AS (styremedlem og kontaktperson), Bergen
Kommunebygg AS (styreleder og kontaktperson), Hafjell Helse- og Handelsbygg AS
(styreleder og kontaktperson), Lillehammer Handelseiendom AS (kontaktperson),
Stavanger

Handelsbygg

AS

(kontaktperson),

Stavanger

Bilpark

Invest

AS

(kontaktperson), Tiltaksvegen 1 AS (styreleder og kontaktperson), Østfold Etatbygg
AS (kontaktperson), Barstølveien 32 AS (styreleder og kontaktperson), Stoaveien 2
AS (styreleder og kontaktperson), Stjørdal Næringsbygg AS (styreleder og
kontaktperson), Statens Hus Skien AS (styreleder og kontaktperson), Moss
Logistikkbygg

AS

(styreleder),

Kristiansund

Etatbygg

AS

(styreleder

og

kontaktperson), Bredmyra 9 AS (styreleder), Sola Industribygg AS (styreleder og
kontaktperson), Sarpsborg Logistikkbygg AS (styreleder), Hjalmar Wessels vei 6 AS
(styreleder og kontaktperson), Utvikling Komplementar AS (styreleder), Stavanger
Bilpark AS (styreleder og kontaktperson), Stout Eiendom AS (styreleder),
Kronprinsensgate

2

AS

(styreleder),

Hundervegen

17-23

AS

(styreleder),

Hamrasletta 6 AS (styreleder), Stavanger Bilpark Invest AS (styreleder), C4 Forus
AS (styreleder), Fabrikkveien 36 AS (styreleder), Fabrikkveien 38 AS (styreleder),
Lillehammer Handelseiendom AS (styreleder), Sørlandet Bilpark AS (styreleder og
kontaktperson),

Midt-Norge

Bilpark

AS

(styreleder

og

kontaktperson),

Damsgårdsveien 106 AS (styreleder), Borgestad Lagerbygg AS (styreleder og
kontaktperson),

Telemark

Logistikkbygg

AS

(styreleder

og

kontaktperson),

Norwegian Outlet Retail II AS (styreleder og kontaktperson), Kirkegaten 22 Invest
AS (styreleder og kontaktperson), Norem Baade AS (styreleder og kontaktperson),
Kirkegaten 22 AS (styreleder og kontaktperson), Østfold Etatbygg AS (styreleder),
CCF Private Equity Bergen AS (styremedlem), Stavanger Handelsbygg AS
(styreleder), Vestfold Logistikkbygg AS (styremedlem), Nedenes Holding AS
(styreleder), Boganes Eiendom AS (styremedlem og kontaktperson), Boganes
Eiendom Holding AS (kontaktperson), Brummundal Handelsbygg AS (styremedlem
og kontaktperson), Brummundal Kontorbygg AS (styremedlem og kontaktperson),
Vik Senter Holding AS (styremedlem), Østfold Logistikkbygg AS (styremedlem og
kontaktperson), Castelar Prosjekt 37 AS (kontaktperson), Njord Prosjekt 44 AS
(kontaktperson og styrets leder), Castelar Prosjekt 29 AS (kontaktperson og styrets
leder), Njord Prosjekt 48 AS (kontaktperson og styrets leder), Njord Prosjekt 47 AS
(kontaktperson og styrets leder), Nye Vakås vei 56 AS (styrets leder), Castelar
Prosjekt 37 AS (styrets leder), Leikanger Eiendom AS (styrets leder), Askeladden
Holdco AS (styrets leder), Nye Vakås vei 80 AS (styrets leder), Holmen
Eiendomsinvest AS (styrets leder).

Halvdan Alexander Grøm, Styremedlem
Halvdan Alexander Grøm er ansatt i avdelingen for Corporate Finance i Tilrettelegger (Njord Securities AS), og har
en mastergrad i finans fra NHH Norges Handelshøyskole Bergen.
Nåværende styreverv og

Halex

ledelsesposisjoner ....................................................

(styremedlem), Njord Prosjekt 46 AS (styremedlem), Castelar Prosjekt 36 AS

Invest

AS

(styreleder

og

kontaktperson),

Njord

Prosjekt

45

AS

(styremedlem), Njord Prosjekt 42 AS (styremedlem), Njord Prosjekt 49 AS
(styremedlem), Krokatjønnveien 15 AS (styremedlem), Njord Prosjekt 50 AS
(styremedlem), Strandgt 2 AS (styremedlem), Castelar Infrastruktur I AS
(styremedlem),

Castelar

Private

Equity

AS

(styremedlem),

Thorsov

Handelseiendom AS (styremedlem), Østlandet Eiendom 1 AS (styremedlem),
Østlandet Eiendom 2 AS (styremedlem).
Tidligere styreverv og ledelsesposisjoner

Solgaard Skog Invest AS (styremedlem), Anton Jenssens gate 2 AS (styremedlem),

de siste fem år ...........................................................

Njord Prosjekt 43 AS (styremedlem), Njord Prosjekt 41 AS (styremedlem), Castelar
Prosjekt 29 AS (styremedlem), Castelar Prosjekt 38 AS (styremedlem), Ibsensgate
1 AS, Lillehammer Politibygg AS (styremedlem), Tromsø Eiendomsinvest AS
(styremedlem), Prostneset Utvikling AS (styremedlem), Leikanger Holding AS
(styremedlem), Elverum Invest AS (styremedlem), Elverum Handelsbygg AS
(styremedlem), Innlandet Etatbygg AS (styremedlem), Vestlandet Etatbygg AS
(styremedlem), Vestre Rosten 69 AS (styremedlem), Njord Alternative Investments
AS (styremedlem), Heian AS (styremedlem), Stavgården AS (styremedlem),
Gyldengården AS (styremedlem), Tønsberg Kontoreiendom AS (styremedlem),
Castelar Prosjekt 22 AS (styremedlem), Dreyfushammarn 31/33 AS (styremedlem),
Trondheim Kontoreiendom AS (styremedlem)¸Casablanca Eiendomsforvaltning AS
(styremedlem)¸Amtmannens

Eiendomsforvaltning

Kombieiendom

(styremedlem),

Skien

AS

AS

Skien

(styremedlem),
Industribygg

AS
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(styremedlem)¸Bodø Samfunnsbygg AS (styremedlem), Kristiansand Etatbygg
Invest AS (styremedlem), Bodø Etatbygg AS (styremedlem), Bredmyra Eiendom
Invest AS (styremedlem), Kristiansand Etatbygg AS (styremedlem), Statens Hus
Skien AS (styremedlem), Moss Logistikkbygg (styremedlem), Kristiansund Etatbygg
AS

(styremedlem),

Bredmyra

9

AS

(styremedlem),

Sola

Industribygg

AS

(styremedlem), Sarpsborg Logistikkbygg AS (styremedlem), Hjalmar Wessels vei 6
AS (styremedlem), Utvikling komplementar AS (styremedlem), Stavanger Bilpark
AS (styremedlem), Hafjell Helse- og Handelsbygg AS (styremedlem), Stout Eiendom
AS (styremedlem), Hamrasletta 6 AS (styremedlem), Hundervegen 17-23 AS
(styremedlem), Stavanger Bilpark Invest AS (styremedlem), Fabrikkveien 36 AS
(styremedlem), C4 Forus AS (styremedlem), Fabrikkveien 38 AS (styremedlem),
Lillehammer Handelseiendom AS (styremedlem), Bergen Kommunebygg AS
(styremedlem), Sørlandet Bilpark AS (styremedlem), Midt-Norge Bilpark AS
(styremedlem), Barstølveien 32 AS, Damsgårdsveien 106 AS (styremedlem),
Stoaveien

2

AS

(styremedlem),

Stjørdal

Næringsbygg

AS

(styremedlem),

Tiltaksvegen 1 AS (styremedlem), Vingnes Eiendom AS (styreleder), Vingnes
Næringspark AS (styreleder), Borgestad Lagerbygg AS (styremedlem), Telemark
Logistikkbygg AS (styremedlem), Septem D7 AS (styremedlem), Crude Tankers II
AS (styremedlem), Septem D4 AS (styremedlem), Septem D6 AS (styremedlem),
Septem D1 AS (styremedlem), Septem D3 AS (styremedlem)¸Septem D2 AS
(styremedlem), Septem D5 AS (styremedlem), Septem Offshore AS (styremedlem),
Crude Tankers II TT AS (styremedlem), Crude Tankers I AS (styremedlem),
Grømern Go AS (styremedlem), Njord Prosjekt 47 AS (styremedlem), Askeladden
Holdco AS (styremedlem), Njord Prosjekt 44 AS (styremedlem), Nye Vakås vei 56
AS (styremedlem), Njord Prosjekt 48 AS (styremedlem), Leikanger Eiendom AS
(styremedlem), Holmen Eiendomsinvest AS (styremedlem), Castelar Prosjekt 37 AS
(styremedlem), Nye Vakås Vei 80 AS (styremedlem).

15.1.2

Oversikt over medlemmer av ledelsen og deres CVer

Per datoen for dette Prospektet har Fondet og Eiendomsselskapet ingen ansatte.
15.2

Styret og ledelsen i Målselskapet

15.2.1

Oversikt over medlemmer av styret og deres CVer

Målselskapet har ingen vedtektsregulering av styresammensetningen i Målselskapet. Etter gjennomføringen av
Emisjonen og Eiendomsinvesteringen vil det etter planen velges nytt styre i Målselskapet.
Målselskapets registrerte forretningsadresse, c/o Pareto Business Management AS, Dronning Mauds gate 3, 0250
Oslo, tjener som de nåværende styremedlemmenes adresse i forbindelse med deres rolle som styremedlemmer i
selskapet. Per datoen for dette Prospektet er følgende personer del av Målselskapets styre (antall aksjer og opsjoner
i Målselskapet per Prospektdatoen fremgår også av tabellen):
Navn

Stilling

Styremedlem siden

Antall aksjer

Antall opsjoner

Arve Bakke ....................................................

Styreleder

29. mai 2013

0

0

Dag Harald Mosvold ..................................

Styremedlem

29. mai 2013

8231

0

Ian Donald Campell ...................................

Styremedlem

29. mai 2006

0

0

1

Dag Harald Mosvold eier 6,64 % av Målselskapet indirekte gjennom Tonga Invest AS og Memento AS.

Etter kapitalforhøyelsen i forbindelse med Emisjonen i Fondet vil styret i Målselskapet bli erstattet med representanter
for Eiendomsforvalter.
Nedenfor følger en kort beskrivelse av de enkelte styremedlemmene og deres CVer:
Arve Bakke, Styreleder
Arve Bakke er ansatt som daglig leder i Pactum Theta AS og Pactum Sigma AS, og er utdannet Revisor (registrert)
ved Høyskolen i Molde.
Nåværende styreverv og

Pactum Theta AS (styremedlem og daglig leder), Pactum Sigma AS (styremedlem

ledelsesposisjoner ....................................................

og daglig leder), Strandsol AS (styrets leder og kontaktperson), Surfside Holding AS
(styremedlem

og

kontaktperson),

Bjørgvin

Vekst

i

AS

(styremedlem

og

kontaktperson), Seabulk AS (varamedlem og kontaktperson), Pactum Alfa AS
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(styremedlem

og

kontaktperson),

Pactum

Beta

AS

(styremedlem

og

kontaktperson), Pactum Gamma AS (varamedlem og kontaktperson), Offentlig bygg
Hamar AS (styrets leder), Vangsveien 155 AS (styrets leder), Ski Eiendomsinvest
AS (styrets leder), Skogmo Eiendom AS (styremedlem), Spg Bolig Jessheim AS
(styremedlem).
Tidligere styreverv og ledelsesposisjoner
de siste fem år ...........................................................

-

Dag Harald Mosvold, styremedlem
Dag Harald Mosvold er ansatt som daglig leder i Memento AS, Tonga Invest AS og Mosvold Skibsinvest AS, og er
utdannet Cand. Jur fra Universitetet i Oslo.
Nåværende styreverv og

Memento AS (daglig leder og styrets leder), Tonga Invest AS (daglig leder og

ledelsesposisjoner ....................................................

styrets leder), Mosvold Skibsinvest AS (daglig leder og styrets leder), Vagalen AS
(kontaktperson og styrets leder), Sameiet Eilert Sundtsgate 35 (kontaktperson og
styrets leder), Petroservice AS (styrets leder), Lillefant AS (styrets leder), Alta
Nordic Power Management AS (styrets leder), Ranto AS (styrets leder),
Lagårdsveien Holding AS (styremedlem), Kongsgård AS (styremedlem), Tobimo
AS (styremedlem), Mosvold Shipping AS (styremedlem), Kirkenes Eiendom AS
(styremedlem), Salmos AS (styremedlem), Ski Eiendomsinvest AS (styremedlem),
Kongsgård Alle 62 AS (styremedlem), Mosvold Bulk Shipping AS (styremedlem).

Tidligere styreverv og ledelsesposisjoner
de siste fem år ...........................................................

-

Ian Donald Campell, styremedlem
Ian Donald Campell er ansatt som daglig leder i Elpica AS, og er utdannet maskin ingeniør med VVS fra Chalmers
Tekniska Högskole Göteborg.
Nåværende styreverv og

Elpica AS (daglig leder), Lagådsveien Holding AS (styremedlem), Bi7 Kontor Holding

ledelsesposisjoner ....................................................

AS (styremedlem), Elpica AS (styremedlem), Morellen AS (styremedlem), Ski
Eiendomsinvest AS (styremedlem), Lier Bileiendom AS (styremedlem).

Tidligere styreverv og ledelsesposisjoner
de siste fem år ...........................................................

15.2.2

-

Oversikt over medlemmer av ledelsen og deres CVer

Per datoen for dette Prospektet har Målselskapet ingen ansatte.
15.3

Lønn og annen godtgjørelse

15.3.1

Fondet og Eiendomsselskapet

Det årlige honoraret til styreleder og medlemmer av styret i Fondet og Eiendomsselskapet vil være hhv. NOK 25.000
og NOK 15.000, og beregnes på grunnlag av antall måneder i det aktuelle kalenderåret styremedlemmene har
innehatt vervet. Ingen styremedlemmer i Fondet og Eiendomsselskapet vil motta styrehonorar for perioden før
datoen for dette Prospektet, ettersom de to selskapene ikke har drevet virksomhet i denne perioden. Det er heller
ikke utbetalt honorar for innleid ledelse i perioden før datoen for dette Prospektet.
Det foreligger ingen avtaler mellom Fondet og Eiendomsselskapet og deres respektive styremedlemmer som gir rett
til ytelser eller annen godtgjørelse ved avslutning av styrevervet. Eventuelle medlemmer av styrene i Fondet og
Eiendomsselskapet som også er ansatt i, eller på annen måte tilknyttet Tilrettelegger vil ikke motta styrehonorar så
lenge tilknytningen til Tilrettelegger vedvarer, med mindre dette går til motregning i Forvalters honorar. Det
presiseres at dette ikke gjelder tilknytning til andre styrer i fondsstrukturen, hvor styrehonorar kan mottas også av
slike personer uten at det går til motregning i noe honorar.
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15.3.2

Målselskapet

Tabellen under viser styrehonorar utbetalt til medlemmer av styret i Ski Eiendomsinvest AS for regnskapsåret
avsluttet 31. desember 2019:
Navn

Rolle

Styrehonorar (i NOK hele tall)

Arve Bakke .........................................................................

Styreleder

40.000

Dag Harald Mosvold .......................................................

Styremedlem

30.000

Ian Donald Campell ........................................................

Styremedlem

30.000

Totalt ...................................................................................

-

100.000

Styret i Målselskapet vil ikke motta noen form for lønn eller annen godtgjørelse etter gjennomføringen av
Eiendomsinvesteringen og Eiendomsselskapets valg av nye styrer i Målselskapet har trådt i kraft.
15.4

Ansatte

Selskapene har ingen ansatte. Det foreligger således ingen ordninger for ansattes erverv av aksjer og lignende i de
respektive Selskapene. Selskapene har per Prospektdato heller ikke avsatt midler til pensjon eller liknende ytelser.
Per datoen for dette Prospektet inngår den daglige ledelse og administrasjon av Målselskapet som en integrert del
av Målselskapets avtale med forretningsfører. I forbindelse med Emisjonen og Eiendomsinvesteringen vil daglig
ledelse og administrasjon av Selskapene inngå som en integrert del av avtalene med Eiendomsforvalter og
Forretningsfører.
15.5

Eierstyring og selskapsledelse

Det er i Norge ingen særskilte regler knyttet til eierstyring og selskapsledelse (corporate governance) for selskaper
som ikke er notert på børs eller autorisert markedsplass, utover det som følger av Aksjelovens regler. Verken Fondet,
Eiendomsselskapet eller Måleselskapet er notert og er derfor ikke underlagt noe slikt regelverk. Uavhengig av
ovennevnte, etterstreber Fondet, Eiendomsselskapet og Målselskapet god eierstyring og selskapsledelse.
Ingen av Selskapene har etablert noen nominasjonskomité, godtgjørelseskomité eller revisjonskomité som ledd i sin
eierstyring og selskapsledelse.
15.6

Interessekonflikter

Fondets

styre

er

uavhengig

av

styret

i

Eiendomsselskapet,

og

styrets

medlemmer

kan drive

annen

næringsvirksomhet som på forskjellig vis kan være forbundet med den aktuelle Eiendomsinvesteringen. Per datoen
for dette Prospektet foreligger det ingen slike forbindelser og utsteder er heller ikke kjent med noen konkret risiko
for at dette kan oppstå i fremtiden. Det gis imidlertid ingen garanti for at dette ikke kan oppstå i fremtiden.
Fondets styre vil bestå av en representant for Forvalter og en representant for Tilrettelegger. Eiendomsselskapets
styre vil bestå av tre til fem styremedlemmer utpekt av generalforsamlingen, typisk representanter for aksjonærene
i Fondet og deres rådgivere. Felles for styret i Fondet og Eiendomsselskapet er at det kan oppstå interessekonflikter
i form av styremedlemmenes rolle, enten som aksjonær eller styremedlem, i andre fond og/eller selskapsstrukturer
som eier og/eller driver konkurrerende virksomhet med Fondet. Videre kan typiske interessekonflikter blant annet
bestå i at styremedlemmene (i) har eierandeler og/eller styreverv i selskaper som eier eiendommer som konkurrerer
om de samme leietakerne som Eiendommen, (ii) har eierandeler og/eller styreverv i selskaper som ønsker å utvikle
eiendom i konkurranse med Fondets Eiendom, eller (iii) har eierandeler og/eller styreverv i selskaper som ønsker å
tilby

tredjepartstjenester

til

Fondet

som

per

datoen

for

dette

Prospektet

er

utkontraktert

til

andre

tjenesteleverandører.
Ved signering av Aksjonæravtalen (som beskrevet i punkt 16.7 "Aksjonæravtale" under) vil samtlige investorer i
Fondet gi Forvalter fullmakt til representasjon på generalforsamlingen i Fondet. Dette er ikke til hinder for at
investorene i Fondet selv kan møte på generalforsamlingen i Fondet og representere egne aksjer i saker som ikke er
omfattet av fullmakten i Aksjonæravtalen, men investorene vil i så fall være forpliktet til å stemme i henhold til
Aksjonæravtalen. Avhengig av investorens fremmøte på generalforsamlingen i Fondet, kan styrets medlemmer og
andre aksjonærer ha innflytelse på de generalforsamlingsvedtak som treffes.
Utover det som er beskrevet ovenfor er det ikke identifisert andre mulige interessekonflikter mellom de forpliktelser
styrets medlemmer har overfor Fondet, og deres private interesser eller andre forpliktelser. Det er heller ikke

61

identifisert andre potensielle interessekonflikter for ledelsen i Fondet, herunder medlemmer av styret og ledelsen i
Eiendomsselskapet og Målselskapet.
15.7

Domfellelse for lovbrudd, konkurs m.m.

Ingen av styremedlemmene i Selskapene har i løpet av de fem siste årene blitt tiltalt eller domfelt for straffbare
forhold eller fradømt retten til å delta som medlem av et selskaps styre, ledelse eller tilsynsorganer, eller til å fungere
som leder av et selskap. Videre har ingen av styremedlemmene i Selskapene vært gjenstand for forvaltningsrettslige
anklager eller blitt ilagt sanksjoner (herunder sanksjoner fra bransjeorganisasjoner) i løpet av de siste fem årene.
Ingen av de forannevnte personer har de siste fem år vært involvert i selskaper som har gått konkurs, blitt satt
under bobehandling eller blitt avviklet under vedkommende periode i selskapet.
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Njord Prosjekt 52 AS – Prospekt

16

SELSKAPSINFORMASJON OG BESKRIVELSE AV AKSJEKAPITALEN

16.1

Generell selskapsinformasjon

16.1.1

Fondet

Fondets juridiske og kommersielle navn er Njord Prosjekt 52 AS. Etter gjennomføringen av Emisjonen, vil Fondet
endre navn til Ski Etatbygg AS. Fondet ble stiftet den 26. august 2020 og er registrert i Foretaksregisteret med org.
nr. 925 604 259. Fondet er et aksjeselskap og et alternativt investeringsfond (som definert i AIF-loven § 1-2 første
ledd bokstav a), som er underlagt norsk lovgivning og tilsyn fra Finanstilsynet. Fondet har forretningsadresse
Dronning

Mauds

gate

1,

0250

Oslo

og

telefonnummer

+

47

23

00

32

40.

Fondets

LEI-kode

er

984500ECF6090A6B9820. Fondets hjemmeside finnes på www.njordalternative.no. Informasjonen på Fondets
hjemmeside er ikke en del av dette Prospektet.
16.1.2

Eiendomsselskapet

Eiendomsselskapets juridiske og kommersielle navn er Njord Prosjekt 51 AS. Eiendomsselskapet ble stiftet i Norge
26. august 2020 og er registrert i Foretaksregisteret med org. nr. 925 604 224. Eiendomsselskapet er et aksjeselskap
som er underlagt norsk lovgivning og har forretningsadresse Dronning Mauds gate 1, 0250 Oslo og telefonnummer
+ 47 23 00 32 40. Eiendomsselskapets LEI-kode er 9845003ACC495AFEAF27. Eiendomsselskapets hjemmeside
finnes på www.njordalternative.no. Informasjonen på Eiendomsselskapets hjemmeside er ikke en del av dette
Prospektet.
16.1.3

Målselskapet

Målselskapets juridiske og kommersielle navn er Ski Eiendomsinvest AS. Målselskapet ble stiftet i Norge 14. februar
2006 og er registrert i Foretaksregisteret med org. nr. 989 558 846. Målselskapet er et aksjeselskap som er underlagt
norsk lovgivning og har forretningsadresse c/o Pareto Business Management AS, Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo.
Målselskapet har ikke telefonnummer, hjemmeside eller LEI-kode.
16.2

Eierstruktur

16.2.1

Fondet og Eiendomsselskapet

Per Prospektdato eier Tilrettelegger (Njord Securities AS) samtlige aksjer i Fondet og Eiendomsselskapet. I
forbindelse med gjennomføringen av Emisjonen, vil alle nåværende aksjer i Fondet slettes og Tilrettelegger tre ut
som eneaksjonær. Som ledd i den etterfølgende Eiendomsinvesteringen vil Fondet kjøpe 100 % av aksjene i
Eiendomsselskapet fra Tilrettelegger og deretter foreta Eiendomsinvesteringen gjennom sitt da heleide datterselskap,
Eiendomsselskapet.
16.2.2

Målselskapet

Per Prospektdato er Målselskapet eid av følgende parter med eierandel presentert i parentes; Pactum AS (50 %),
Memento AS (19 %), Elpica AS (11 %), Kjell Arne Aaser (7 %), Stil Invest AS (5 %), Tonga Invest AS (2 %), Ranto
AS (2 %), Tobimo AS (2 %), Ida Ivarna Aubert Holt (2 %) Etter gjennomføringen av Emisjonen og som ledd i
Eiendomsinvesteringen vil Fondet erverve samtlige aksjer i Eiendomsselskapet og deretter erverve aksjer i
Målselskapet fra Ski Eiendomsinvest AS gjennom sitt da heleide datterselskap, Eiendomsselskapet.
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16.3

Fondsstrukturen

Fondet vil være morselskapet i fondsstrukturen og det foreligger således ingen virksomhet i Fondet. Illustrasjonen
under viser fondsstrukturen slik denne vil være etter gjennomføringen av Emisjonen og den planlagte
Eiendomsinvesteringen. Ski Eiendomsinvest AS har hjemmel til Eiendommen.

Note 1:

I utgangspunktet skal Fondet, som ledd i Eiendomsinvesteringen, erverve 100 % av aksjene i Målselskapet gjennom
Eiendomsselskapet. Dersom egenkapitalen som hentes i Emisjonen og Lånefasiliteten ikke er tilstrekkelig til å erverve
100 % av aksjene, har Fondet anledning til erverve aksjer i Målselskapet som medfører at Fondet etter
gjennomføringen

av

Eiendomsinvesteringen

eier

og

forvalter

minst

50,1

%

av

Eiendommen

gjennom

Eiendomsselskapet og Målselskapet.
Note 2:

Med "Obligasjon" menes Lånefasiliteten som beskrevet under punkt 7.3.3 "Finansiering av Eiendomsinvesteringen".

16.4

Aksjer og aksjekapital

16.4.1

Fondet

Fondets aksjekapital er NOK 35.000 fordelt på 35.000 aksjer, hver pålydende NOK 1. Fondets aksjer skal ikke
registreres i et verdipapirregister. Fondet har kun en aksjeklasse. Alle aksjer har like rettigheter og hver aksje har
én stemme på Fondets generalforsamling. Alle aksjer er betalt og gyldig utstedt i henhold til norsk lov.
Vedtak om forhøyelse og/eller nedsettelse av Fondets aksjekapital treffes av generalforsamlingen med flertall som
for vedtektsendring iht. aksjeloven § 5-18. Det har ikke skjedd endringer i Fondets aksjekapital siden stiftelsesdatoen
26. august 2020. Generalforsamlingen har per datoen for dette Prospektet ikke gitt styret i Fondet fullmakt til å
forhøye Fondets aksjekapital ved nytegning av aksjer.
I forbindelse med Emisjonen vil det foretas en kapitalnedsettelse til NOK 0 ved at samtlige eksisterende aksjer i
Fondet slettes og nedsettelsesbeløpet deles ut til eksisterende aksjonær, Njord Securities AS (Tilrettelegger).
Deretter vil det utstedes Nye Aksjer til investorer som har fått godkjent sine bestillinger i Emisjonen. Aksjene som
utstedes i Emisjonen vil være pålydende NOK 10.
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16.4.2

Eiendomsselskapet

Eiendomsselskapets

aksjekapital

er

NOK

35.000

fordelt

på

35.000

aksjer,

hver

pålydende

NOK

1.

Eiendomsselskapets aksjer skal ikke registreres i et verdipapirregister. Eiendomsselskapet har kun en aksjeklasse.
Alle aksjer har like rettigheter og hver aksje har én stemme på Fondets generalforsamling. Alle aksjer er betalt og
gyldig utstedt i henhold til norsk lov.
Vedtak om forhøyelse og/eller nedsettelse av Eiendomsselskapets aksjekapital treffes av generalforsamlingen med
flertall som for vedtektsendring iht. aksjeloven § 5-18. Det har ikke skjedd endringer i Eiendomsselskapets
aksjekapital siden stiftelsesdatoen 26. august 2020.
16.4.3

Målselskapet

Målselskapets aksjekapital er NOK 1.240.000 fordelt på 12.400 aksjer, hver pålydende NOK 100. Målselskapets
aksjer skal ikke registreres i et verdipapirregister. Målselskapet har kun en aksjeklasse. Alle aksjer har like rettigheter
og hver aksje har én stemme på Fondets generalforsamling. Alle aksjer er betalt og gyldig utstedt i henhold til norsk
lov.
Vedtak om forhøyelse og/eller nedsettelse av Målselskapets aksjekapital treffes av det respektive selskapets
generalforsamling med flertall som for vedtektsendring iht. aksjeloven § 5-18. Det har ikke skjedd endringer i noen
av Målselskapets aksjekapital i perioden som omfattes av den historiske finansielle informasjonen i Prospektet.
16.5

Opsjoner, konvertible eller ombyttelige verdipapirer mv.

Ingen av Selskapene har per datoen for dette Prospektet utstedt opsjoner på tegning eller kjøp av Selskapenes
aksjer. Selskapene har heller ikke utstedt konvertible eller ombyttelige verdipapirer, eller verdipapirer med
tegningsretter til aksjer i Selskapene. Ingen av Selskapene har per datoen for dette Prospektet utstedt kjøpsretter
eller -plikter med hensyn til vedtektsbestemt, men ikke tegnet aksjekapital.
16.6

Vedtekter

16.6.1

Fondet og Eiendomsselskapet

Fondets og Eiendomsselskapets virksomhet, slik dette fremgår av deres respektive vedtekter § 2, er "utvikling,
forvaltning og investering i andre selskaper, samt investering i fast eiendom og andre formuesgoder og alt som står
i forbindelse med de forannevnte virksomheter". Fondets gjeldende vedtekter er inntatt som Vedlegg M til Prospektet.
16.6.2

Målselskapet

Målselskapets virksomhet, slik dette fremgår av vedtektenes § 4, er "investere i fast eiendom eller selskaper som
eier fast eiendom, og alt som dermed står i forbindelse".
16.7

Aksjonæravtale

Investering i Fondet er betinget av at investoren tiltrer Fondets aksjonæravtale i den form den er vedlagt dette
Prospektet i Vedlegg D ("Aksjonæravtalen"). Potensielle investorer oppfordres til å gjøre seg kjent med innholdet
i Aksjonæravtalen før beslutning om å investere i Fondet treffes. En tiltredelse til Aksjonæravtalen innebærer blant
annet at investoren gir Forvalter (Njord Alternative Investments AS) fullmakt til å ivareta investorens eierrettigheter
i Fondet, herunder å motta innkalling til generalforsamlinger i Fondet og til å møte og stemme på investorens vegne
på generalforsamlinger i Fondet etter gjennomføring av den planlagte Emisjonen.
16.8

Kontrollskifte

Fondet kjenner ikke til at noen aksjonærer alene (direkte eller indirekte) vil ha kontroll over Fondet etter
gjennomføringen av Emisjonen. Det er ikke iverksatt konkrete tiltak som tar sikte på å hindre misbruk av kontroll i
Fondet utover det som fremkommer i Aksjonæravtalen punkt 7.1: «Investorene kan ikke overdra eller pantsette
aksjene i Fondet uten skriftlig forhåndssamtykke fra Styret. Samtykke kan bare nektes dersom det foreligger saklig
grunn.». Fondet er heller ikke kjent med at det foreligger avtaler mellom aksjonærer som på et senere tidspunkt kan
føre til en endring av kontrollen over Fondet. Per Prospektdato er Fondet ikke kjent med hvorvidt noen har til hensikt
å bestille aksjer i Fondet som svarer til mer enn fem prosent av Tilbudet i Emisjonen.
Per Prospektdato er Tilrettelegger Eiendomsselskapets eneste aksjonær. Det er ikke iverksatt konkrete tiltak som tar
sikte på å hindre misbruk av kontroll i Eiendomsselskapet. Eiendomsinvesteringen vil medføre et kontrollskifte i
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Eiendomsselskapet, ettersom Eiendomsinvesteringen etter planen innebærer at Fondet erverver samtlige aksjer i
Eiendomsselskapet og deretter erverver minimum 50,1 % av aksjene i Målselskapet gjennom sitt da heleide
datterselskap, Eiendomsselskapet.
Målselskapets aksjonærer per Prospektdato er beskrevet i punkt 16.2.2 "Målselskapet" over. Det er ikke iverksatt
konkrete tiltak som tar sikte på å hindre misbruk av kontroll i Målselskapet. Eiendomsinvesteringen vil medføre et
kontrollskifte i Målselskapet, ettersom Eiendomsinvesteringen etter planen innebærer at Fondet erverver samtlige
aksjer i Eiendomsselskapet og deretter erverver minimum 50,1 % av aksjene i Målselskapet gjennom sitt da heleide
datterselskap, Eiendomsselskapet. Det fremgår av Målselskapets vedtekter § 6 at erverv av aksjer i Målselskapet er
betinget av samtykke fra Målselskapet. Utover dette kjenner ikke Fondet per Prospektdato til eventuelle
begrensninger i Målselskapets vedtekter eller aksjonæravtale som kan være til hinder for å gjennomføre
Eiendomsinvesteringen. Enhver slik begrensning vil avdekkes og oppklares i forbindelse med den juridiske
gjennomgangen (due diligence) i forbindelse med selve transaksjonen og løses i forkant av en eventuell transaksjon.
16.9

Omsetningsrestriksjoner og annenhåndsomsetning

16.9.1

Fondet

Aksjene i Fondet er fritt omsettelige uten forkjøpsrett for eksisterende aksjeeiere. Overføring av aksjer forutsetter
at erververen tiltrer den til enhver tid gjeldende Aksjonæravtale for Fondet, herunder at ervervet godkjennes av
Fondets styre. Styret i Fondet kan ikke nekte en aksjeoverdragelse uten saklig grunn.
Det er ikke adgang til å overdra tildelte aksjer før Emisjonen er fullt innbetalt og registrert i Foretaksregisteret. Det
foreligger ingen planer om å søke Fondets aksjer notert på børs eller annen regulert markedsplass. Det presiseres
på denne bakgrunn at investorer som investerer i Fondet bør ha en langsiktig tidshorisont.
Fondet tilbyr ikke innløsning av aksjer før Exit. I henhold til Aksjeloven § 4-24 kan en aksjonær kreve å bli innløst
ved myndighetsmisbruk fra majoritetsaksjonæren(e) eller dersom andre tungtveiende grunner taler for det. Videre
kan Fondet reise søksmål om utløsning av en aksjonær i medhold av Aksjeloven § 4-25 dersom denne i vesentlig
grad har krenket selskapsforholdet. I henhold til Aksjeloven § 4-26 kan en aksjonær som alene eller gjennom
datterselskaper eier mer enn 90 % av aksjene i Fondet og som har en tilsvarende andel av stemmene på
generalforsamlingen, kreve å overta de resterende aksjene i Fondet. Tilsvarende har hver av de øvrige aksjonærene
rett til å kreve at en slik aksjonær overtar deres aksjer.
16.9.2

Eiendomsselskapet

Aksjeeiere i Eiendomsselskapet har forkjøpsrett i henhold til aksjeloven, og erverv av aksjer i Eiendomsselskapet er
betinget av styrets samtykke. Styret i Eiendomsselskapet kan ikke nekte en aksjeoverdragelse uten saklig grunn.
16.9.3

Målselskapet

Målselskapets aksjeeiere har ikke forkjøpsrett. Erverv av aksjer i Målselskapet er betinget av samtykke fra
Målselskapet. Overdragelse eller annet eierskifte til aksjene i Målselskapet kan ikke skje uten at den sikkerheten som
avhenderen har stilt til fordel for selskapets långiver, overtas av erververen.
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17

SKATT

Redegjørelsen nedenfor gir en oversikt over utvalgte norske skatteregler av betydning for aksjonærer i Fondet
Fremstillingen er basert på gjeldende norske skatteregler på tidspunktet for dette Prospektet, som fastsatt i lov om
skatt av formue og inntekt av 26. mars 1999 nr. 14 ("Skatteloven") og øvrige gjeldende lover og regler.
Fremstillingen er av generell karakter og er derfor ikke ment å være uttømmende for enhver skattyters individuelle
forhold. Fremstillingen er ikke ment som juridisk eller skattemessig rådgivning, og det anbefales at den enkelte
investor selv vurderer sine konkrete skattemessige forhold, og eventuelt kontakter en skatterådgiver før en eventuell
investering i Fondet.
Skatterettereglene i investorenes hjemland og det land der Fondet er stiftet (Norge) kan ha betydning for inntekt
mottatt på aksjene. Redegjørelsen nedenfor omfatter investorer som er hjemmehørende i Norge etter Skattelovens
alminnelige bestemmelser. For aksjonærer som skal eller har flyttet ut av Norge gjelder det særskilte regler som
ikke behandles i dette kapitlet. Beskatning av Fondet faller utenfor fremstillingen her.
17.1

Inntektsbeskatning av skattesubjekter skattemessig bosatt i Norge

17.1.1

Skatt på utbytte

Skatt på utbytte fra Fondet til selskapsaksjonær er i utgangspunktet unntatt beskatning (fritaksmetoden). Det gjelder
imidlertid en sjablonregel om at tre prosent av utbytte som er fritatt for skatt etter fritaksmetoden, likevel anses
som skattepliktig inntekt. Denne inntekten beskattes med 22 %, hvilket gir en effektiv skattesats på 0,66 %. For
selskapsaksjonærer

som

omfattes

av

den

norske

finansskatten

(selskaper

innen

finansierings-

og

forsikringsområdet) beskattes inntekten med 25 %, hvilket gir en effektiv skattesats på 0,75 %.
Skatt på utbytte fra Fondet til personlig aksjonær er skattepliktig (aksjonærmodellen). For personlig aksjonær
begrenses

skattepliktens

omfang

gjennom

reglene

om

skjermingsfradrag.

Utbytte

som

overstiger

skjermingsfradraget beskattes som alminnelig inntekt hos personlig aksjonær, justert med en faktor på 1,44. Effektiv
skattesats etter skjermingsfradrag er dermed 31,68 % for utbytte til personlig aksjonær.
Skjermingsfradraget

fastsettes

ved

å

multiplisere

aksjens

skjermingsgrunnlag

med

en

skjermingsrente.

Skjermingsgrunnlaget beregnes særskilt for hver enkelt aksje og settes til aksjens inngangsverdi tillagt aksjens
ubenyttede skjermingsfradrag fra tidligere år. Eventuelt ubenyttet skjermingsfradrag inngår i neste års
skjermingsgrunnlag. Ubenyttet skjermingsfradrag kan fremføres til fradrag i senere års utbytte på samme aksje.
Skjermingsfradraget tilordnes hver enkelt aksje og kan ikke fremføres til fradrag i utbytte på andre aksjer i Fondet.
Skjermingsrenten blir fastsatt av Skattedirektoratet i januar året etter inntektsåret, dvs. at skjermingsrenten for
2020 først blir fastsatt i januar 2021. Skjermingsrenten fastsettes på bakgrunn av gjennomsnittlig tre-måneders
rente på statskasseveksler og skal tillegges 0,5 prosentpoeng og deretter nedjusteres med skattesatsen for
alminnelig inntekt. I januar 2020 ble skjermingsrenten for inntektsåret 2019 fastsatt til 1,3 % for personlige
aksjonærer og deltakere i ansvarlige selskap mv.
17.1.2

Skatt ved realisasjon av aksjer

Selskapsaksjonærer er fritatt for gevinstbeskatning ved realisasjon av aksjer i Fondet (fritaksmetoden). I motsetning
til ved utbytte gjelder det ingen sjablonregel om at 3 % likevel anses som skattepliktig inntekt. Dermed vil hele
realisasjonsgevinsten være fritatt for beskatning under fritaksmetoden. Eventuelt tap ved realisasjon av aksjer mv.
er på den annen side som utgangspunkt ikke fradragsberettiget.
Selv om aksjeinntekt er skattefri under fritaksmetoden, er det likevel fradragsrett for kostnader som er pådratt til å
erverve slik inntekt, unntatt kostnader som refererer seg til anskaffelse og realisasjon av aksjene. Videre er renter
på lån opptatt for å kjøpe aksjer som er omfattet av fritaksmetoden fradragsberettiget.
De samme regler gjelder for gevinster og eventuelt tap på aksjer i Fondet som realiseres av deltakerlignede
selskaper, slik som ansvarlige selskaper, kommandittselskaper mv.
For personlig aksjonær er gevinst ved realisasjon av aksjer skattepliktig som alminnelig inntekt. Ubenyttet skjerming
(se punkt 17.1.1 over) kan føres til fradrag i fastsatt alminnelig inntekt. Fradraget kan ikke benyttes til å skape et
fradragsberettiget tap. Eventuelt skjermingsfradrag utover gevinsten kan ikke overføres til andre aksjer og faller
dermed bort ved realisasjonen.
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Skattesatsen for inntektsåret 2020 er 22 %. For personlig aksjonær skal skattepliktig gevinst etter fradrag for
ubenyttet skjerming, oppjusteres med 1,44. Dermed blir effektiv skattesats 31,68 %.
Tap ved realisasjon av aksjer kan føres til fradrag i skattyters inntekt. For personlig aksjonær skal tapet oppjusteres
med 1,44.
Gevinst eller tap på aksje settes til vederlaget ved realisasjonen, fratrukket aksjens inngangsverdi. Aksjens
inngangsverdi skal som utgangspunkt settes til det beløpet skattyter har betalt for aksjen tillagt eventuelle
ervervskostnader, samt eventuelt ubenyttet skjermingsfradrag på tidspunktet for realisasjon av aksjen.
17.1.3

Formueskatt

Aksjer, egenkapitalbevis (grunnfondsbevis) og andeler i norske og utenlandske selskaper og sammenslutninger som
er egne skattesubjekter, er som hovedregel skattepliktig formue hos de eierne som er pliktig til å betale formuesskatt.
Dette gjelder også aksjer mv. i selskaper og sammenslutninger som er fritatt for skattlegging.
Selskapsaksjonærer er fritatt for formuesskatt etter Skatteloven.
Privat aksjonær formuesbeskattes for formuesverdien av aksjene i Fondet med en marginal skattesats som for tiden
er 0,85 %. Innslagspunktet i 2020 er NOK 1.500.000.
Aksjer i ikke-børsnoterte aksjeselskap hjemmehørende i Norge verdsettes for formuesskatteformål til 65 % av
aksjens

forholdsmessige

andel

av

selskapets

samlede

skattemessige

formuesverdi

1.

januar

året

skattefastsettingsåret, fordelt etter pålydende.
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18

EMISJONEN

18.1

Overordnet om Emisjonen

Formålet med Emisjonen er å oppkapitalisere Fondet og hente inn den nødvendige egenkapitalen som kreves for at
Fondet skal være i stand til å gjennomføre Eiendomsinvesteringen. Emisjonen består av et tilbud på inntil 228.000
Nye Aksjer med pålydende verdi NOK 10, til en tegningskurs på NOK 1.000 per Nye Aksje, hvilket tilsvarer en samlet
egenkapital på NOK 228 millioner.
Fondet ønsker i utgangspunktet å oppkapitalisere med NOK 188,5 millioner i Emisjonen ("Egenkapitalen"), ved
utstedelse av 188.500 Nye Aksjer med pålydende verdi NOK 10 til en tegningskurs på NOK 1.000, men forbeholder
seg retten til å øke emisjonsbeløpet til NOK 228 millioner dersom det er nødvendig for å oppnå tilstrekkelig
egenkapital til å gjennomføre Eiendomsinvesteringen.
18.2

Tidsplan

Tidsplanen under viser tentative nøkkeldatoer for Emisjonen:
Hendelse/aktivitet

Tidspunkt

Bestillingsperiode ...........................................................................................................................

20. november 2020 – 18. desember 2020

Tildeling av de Nye Aksjene og utsendelse av tildelingsbrev ....................................

21. desember 2020

Ekstraordinær generalforsamling for vedtakelse av Emisjonen ...............................

22. desember 2020

Betalingsfrist .....................................................................................................................................

11. januar 2021

Allokering av de Nye Aksjene ...................................................................................................

18. januar 2021

Overføring av de Nye Aksjene til investorer via aksjeeierboken .............................

18. januar 2021

Overtakelse av Målselskapet og Eiendommen .................................................................

27. januar 2021

Merk at datoene i tabellen over kan endre seg.
18.3

Vedtak om utstedelse av de Nye Aksjene

Så snart som mulig etter utløpet av Bestillingsperioden vil styret innkalle til en ekstraordinær generalforsamling i
Fondet, hvor Emisjonen vedtas gjennomført ved utstedelse av de Nye Aksjene til investorer som har bestilt aksjer
(endelige tall vil ikke være kjent før utløpet av Bestillingsperioden) ("Emisjonsvedtaket").
18.4

Tegningskurs

Tegningskursen i Emisjonen er NOK 1.000 per Nye Aksje med pålydende verdi NOK 10.
18.5

Bestillingsperiode

Bestilling av Nye Aksjer gjøres i perioden fra og med 20. november 2020 kl. 16:00 til og med 18. desember 2020 kl.
16:00, norsk tid. Bestillere vil være bundet av sine bestillinger i Bestillingsperioden. Fondet forbeholder seg retten
til å kalle tilbake Tilbudet eller avslutte Bestillingsperioden på et tidligere tidspunkt.
Det gjøres oppmerksom på at Fondet også kan forlenge Bestillingsperioden med inntil seks uker, regnet fra 18.
desember 2020. I så tilfelle vil perioden hvor investorer er bundet av sin bestilling i Tilbudet bli tilsvarende forlenget.
Dersom lengden på Bestillingsperioden endres, vil andre relevante frister endres tilsvarende.
Deltakere i Emisjonen vil få skriftlig melding så snart som mulig etter at Emisjon er gjennomført.
18.6

Minimumsbestilling

De Nye Aksjene tilbys med en Minimumsbestilling på NOK 200.000. Investorene bestiller Nye Aksjer på like vilkår,
og i tråd med Emisjonsvedtaket.
18.7

Deltakere i Emisjonen

Deltakere i Emisjonen vil bestå av ikke-profesjonelle, profesjonelle og erfarne ikke-profesjonelle investorer.
Fondet er ikke kjent med at noen har til hensikt å tegne seg for mer enn 5 % i Emisjonen. Fondet er heller ikke kjent
med at noen av Fondets større aksjonærer eller medlemmer av Fondets styre og ledelse vil delta i Emisjonen.
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18.8

Bestillingsprosedyre og Bestillingssted

Bestillingsstedet i Emisjonen er Njord Prosjekt 52 AS, c/o Njord Securities AS, Dronning Mauds gate 1, 0250 Oslo
("Bestillingsstedet").
Bestilling av de Nye Aksjene i Emisjonen kan gjøres ved at en korrekt utfylt bestillingsblankett, inntatt her som
Vedlegg J ("Bestillingsblankett"), sendes til Bestillingsstedet i løpet av Bestillingsperioden og mottas innen 18.
desember 2020 kl. 16:00, norsk tid. Dersom Bestillingsperioden forlenges, vil den nevnte fristen forlenges
tilsvarende.
Bestilling av de Nye Aksjene i Emisjonen kan også gjøres ved at korrekt utfylt Bestillingsblankett sendes til
Tilrettelegger på e-post: emisjon@njordsec.no med kopi til Forvalter på e-post: bestilling@njordalternative.no, innen
nevnte fristen.
Det er ikke tilstrekkelig å postlegge Bestillingsblanketten innen nevnte fristen. Bestiller har risikoen ved eventuell
forsinkelse i postgang eller e-post-problemer.
18.9

Tildeling, betaling og levering av de Nye Aksjene

Tildeling av Nye Aksjer gjøres av styret i Fondet. Bestilling av Nye Aksjer gir ingen garanti for tildeling av Nye Aksjer
ved Emisjonen eller at investoren vil bli tildelt allokering i henhold til bestillingen.
Ved overtegning i Emisjonen vil følgende tildelingskriterier bli vektlagt ("Tildelingskriteriene"):
(i)

Tidspunktet for når en bestilling ble mottatt og registrert på Bestillingsstedet av Tilrettelegger, hvor
tildeling

gjøres

kronologisk

tidsmessig

til

de

som bestilte

først.

Investorer

som

sender

inn

Bestillingsblankett etter at Tilbudet er blitt fulltegnet vil ikke få tildeling.
(ii)

Investorsammensetningen for å oppnå en god og bred eierstruktur, herunder å få med investorer som
anses å kunne bidra til Fondets drift og virksomhet.

(iii)

Størrelsen på den enkelte bestilling.

Fondet forbeholder seg retten til å redusere eller stryke enhver bestilling av Nye Aksjer (herunder redusere
bestillinger forholdsmessig), dersom Fondet og/eller Tilrettelegger finner dette hensiktsmessig, eller dersom det
anses at tildeling vil kunne være uheldig for den fremtidige aksjonærstrukturen. Deltakere i Emisjonen som får tildelt
aksjer vil få beskjed om den endelige tildelingen, ved utsendelse av tildelingsbrev. Tilrettelegger kan også kansellere
hele Tilbudet uten nærmere begrunnelse.
Betaling for tildelte Nye Aksjer, herunder honorar til Distributørene som beskrevet i punkt 18.15.2 under og som
fastsatt i Bestillingsblanketten, skal gjennomføres av den respektive bestiller til oppgitt klientkonto hos Tilrettelegger
i henhold til instruks i tildelingsbrev i forbindelse med Emisjonen i Fondet. Dette er antatt å skje 11. januar 2021,
med mindre Bestillingsperioden forlenges. Ved forlengelse av Bestillingsperioden vil også Betalingsdatoen bli
forskjøvet tilsvarende.
Eventuelle renter som påløper klientkonto i forbindelse med mottatte innbetalinger, vil tilfalle Fondet. Dersom
tilstrekkelig beløp ikke er tilgjengelig på oppgitt bankkonto på Betalingsdatoen eller betaling av andre årsaker ikke
mottas samme dag, vil det påløpe forsinkelsesrente i henhold til lov om renter ved forsinker betaling m.m. av 17.
desember 1976 nr. 100 ("Forsinkelsesrenteloven"), pt. 8,00 % p.a.
Fondet har rett til å la andre investorer overta Nye Aksjer som er bestilt, dersom Tilrettelegger ikke lykkes i å trekke
tegningsbeløpet fra den relevante investorens konto på Betalingsdatoen eller betaling av andre årsaker ikke finner
sted samme dag. Tilrettelegger kan velge å opprettholde kravet om innbetaling fra den relevante bestilleren eller
foreta et videresalg og kreve eventuelt tap fra slikt salg dekket av bestilleren. Dersom bestilleren misligholder sin
forpliktelse til betaling for tildelte Nye Aksjer i henhold til signert Bestillingsblankett, vil Tilrettelegger kunne fremme
rettslig krav mot den relevante bestilleren.
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Tildelte Nye Aksjer vil bli registrert i Fondets aksjeeierbok så raskt det er praktisk mulig etter gjennomføringen av
Emisjonen, se punkt 18.10 "Aksjeeierbok" under. Gjennomføring av betaling fra bestillere og registrering av
aksjekapitalforhøyelsen i Fondet som ledd i Emisjonen i Foretaksregisteret forventes å kunne skje i januar 2021.
18.10

Aksjeeierbok

Fondets aksjer skal ikke registreres i VPS eller tilsvarende verdipapirregister.
I forbindelse med gjennomføringen av Emisjonen vil Fondet tegne en kontoføreravtale med Aksjeservice AS,
Billingstadsletta 13, 1396 Billingstad. Fondets aksjonærer vil innføres i en elektronisk og web-basert aksjeeierbok
hos Aksjeservice AS, i alfabetisk orden og med angivelse av navn eller foretaksnavn, fødselsdato eller
organisasjonsnummer, digital adresse, forretningsadresse eller bostedsadresse og eventuelt postadresse. For hver
aksjonær skal det angis antall aksjer og nummer på aksjene. De Nye Aksjene vil ikke ha et ISIN nummer.
18.11

Betingelser for gjennomføring av Emisjonen

Gjennomføringen av Emisjonen er betinget av at Fondet er i stand til å innhente tilstrekkelig egen- og fremmedkapital
som muliggjør erverv av minimum 50,1 % av Eiendommen indirekte ved kjøp av aksjer i Målselskapet, gjennom
Eiendomsselskapet.
18.12

Rettigheter knyttet til de Nye Aksjene

De Nye Aksjene vil utstedes i henhold til Aksjeloven. Hver Nye Aksje representerer én stemme på Fondets
generalforsamling og gir rett til utbytte fra tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.
Ved gjennomføring av etterfølgende emisjoner i Fondet vil de Nye Aksjene gi aksjonærene fortrinnsrett til nye aksjer
i samme forhold som de fra før eier aksjer i Fondet jf. Aksjeloven § 10-4.
Utdeling av eventuelt overskudd ved avvikling av Fondet vil skje i overensstemmelse med reglene i Aksjelovens
kapittel 16. Aksjonærene har lik rett til utdeling ved en eventuell avvikling eller likvidasjon.
18.13

Publisering av informasjon om Emisjonen

Resultatet av Emisjonen vil offentliggjøres på Tilretteleggers nettsider (www.njordsecurities.no) så snart som
praktisk mulig og innen en uke etter at aksjene er innført på investorenes navn i Fondets aksjeeierbok.
18.14

Utvanning

I forbindelse med Emisjonen vil det foretas en kapitalnedsettelse til NOK 0 ved at samtlige eksisterende aksjer i
Fondet slettes og nedsettelsesbeløpet deles ut til eksisterende aksjonær, Njord Securities AS (Tilrettelegger).
Deretter vil det utstedes Nye Aksjer til investorer som har fått godkjent sine bestillinger i Emisjonen. Det vil derfor
ikke skje noen utvanning av eksisterende aksjonærer i Fondet i forbindelse med Emisjonen og det vil heller ikke
være behov for å fravike Tilretteleggers fortrinnsrett i henhold til Aksjeloven § 10-4.
Investorer som bestiller og får tildelt aksjer i Emisjonen vil for øvrig kunne bli utvannet ved gjennomføringen av
eventuelle etterfølgende Emisjoner i Fondet.
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18.15

Kostnader og egenkapital

18.15.1

Overordnet

Nedenfor følger et sammendrag av direkte og indirekte kostnader for investor forbundet med en investering i Fondet
på NOK 200.000 ("Tegnet Beløp"), forutsatt NOK 188,5 millioner i egenkapital fra Emisjonen, hvilket muliggjør et
erverv av 100 % av aksjene i Målselskapet gjennom Eiendomsselskapet:
NOK i hele tall

Direkte og indirekte
kostnader per Tegnet
Sats (%/NOK)

Beløp

I % av Tegnet Beløp

Engangskostnader Investor
Tegningshonorar.............................................................................................

4,50 %

9.000

4,50 %

Sum engangskostnader Investor ...................................................

-

9.000

4,50 %

Engangskostnader Eiendomsselskapet
Etableringsgebyr fremmedfinansiering ................................................

1,00 %

3.705

1,85 %

Teknisk due diligence ...................................................................................

187.500

199

0,10 %

Juridisk due diligence ...................................................................................

625.000

663

0,33 %

Besiktigelse, reise og annet ......................................................................

25.000

27

0,01 %

Tillitsmanntjenester, oppstart ..................................................................

75.000

80

0,04 %

Regnskapsførsel, oppstart .........................................................................

50.000

53

0,03 %

Sum engangskostnader Eiendomsselskapet ..........................

-

4.726

2,36 %

2,00 %

4.000

2,00 %

Etableringshonorar forvalter .....................................................................

0,65 %

1.300

0,65 %

Oppstart juridisk bistand ............................................................................

437.500

464

0,23 %

Oppstart depotmottaker .............................................................................

62.500

66

0,03 %

Sum engangskostnader Fondet .......................................................

-

5.831

2,92 %

437.500

464

0,23 %

Engangskostnader Fondet
Tilretteleggingshonorar ...............................................................................

Årlige kostnader Eiendomsselskapet
Forretningsførsel ............................................................................................
Styrehonorar ....................................................................................................

60.000

64

0,03 %

Tillitsmannstjenester ....................................................................................

130.000

138

0,07 %

Forvaltning av Eiendommen .....................................................................

100.000

106

0,05 %

Revisjon ..............................................................................................................

62.500

66

0,03 %

Regnskapsførsel..............................................................................................

40.000

42

0,02 %

Sum årlige kostnader Eiendomsselskapet ...............................

-

881

0,44 %

Årlige kostnader Fondet
Forvaltningshonorar, inkl. R&C................................................................

0,40 %

800

0,40 %

Depot ...................................................................................................................

200.000

212

0,11 %

Revisjon ..............................................................................................................

62.500

66

0,03 %

Forretningsførsel ............................................................................................

40.000

42

0,02 %

Sum årlige kostnader Fondet ............................................................

-

1.121

0,56 %

Salgshonorar til ekstern megler..............................................................

3,00 %

6.000

3,00 %

Avvikling av fondet........................................................................................

80.000

85

0,04 %

Sum avviklingskostnader Fondet ...................................................

-

6.085

3,04 %

Sum engangskostnader (eks. avvikling)...................................

-

19.557

9,78 %

Sum engangskostnader (inkl. avvikling) ..................................

-

25.642

12,82 %

Sum årlige kostnader..............................................................................

-

2.002

1,00 %

Avviklingskostnader Fondet
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Nedenfor følger også en oversikt over totale kostnader i Fondet forutsatt NOK 188,5 millioner i egenkapital fra
Emisjonen og en levetid for Fondet på 7 år:
År 0

I NOK '000
Etableringskostnader ..........

År 1

År 2

År 3

År 4

År 5

År 6

År 7

18.432

Løpende kostnader...............

1.887

1.887

1.887

1.887

1.887

1.887

Avviklingskostnader.............

Totalt1

Snitt

18.432

2.633

1.887

13.206

1.887

5 735

5 735

819

Sum kostnader i
Fondet ........................................

18.432

1.887

1.887

1.887

1.887

1.887

1.887

7.622

37.373

5.339

I % av EK .................................

9,78 %

1,00 %

1,00 %

1,00 %

1,00 %

1,00 %

1,00 %

4,04 %

19,83 %

2,83 %

1

Kostnadene er Forvalters og Tilretteleggers beste estimat og avvik kan forekomme. Alle kostnader trekkes fra andelsverdien
før beregning av andelsverdi. Alle kostnader reduserer Fondets potensielle avkastning. Estimerte kostander er inkludert i
budsjettert avkastning som anvist i Tilbudet. Skulle Emisjonen ikke bli fulltegnet, eller Eiendomsinvesteringen av andre
årsaker ikke bli gjennomført, vil en investor ikke belastes noen kostnader og evt. innbetalt emisjonsbeløp tilbakebetales
investor i sin helhet.

18.15.2

Spesifisering av etableringskostnader

Tabellen under viser Fondets kostnader knyttet til tilrettelegging av Emisjonen.
Beskrivelse

Omkostninger og provisjoner

Mottaker

Tilretteleggingshonorar ....................................

Tilsvarer 2,0 % av Egenkapitalen

Njord Securities

Tegningshonorar1 ................................................

Distributørene kan maksimalt ta 4,50 %

Kraft Finans, Njord Kapitalforvaltning

av tegningsbeløpet i forbindelse med

Øst og Njord Kapitalforvaltning Sør

tegning i Emisjonen, dvs.:
Tegningsstørrelse

Honorar

< MNOK 5 ...................

4,50 %

MNOK 5-10 .................

4,00 %

> MNOK 10 ................

3,00 %

Etableringshonorar til Forvalter ....................

Tilsvarer 0,65 % av Egenkapitalen

Njord Alternative Investments

Juridisk bistand til Prospektet2 ......................

NOK 437.500

Thommessen

Oppstart depotmottaker ..................................

NOK 62.500

Intertrust

1

Betales av bestilleren i Emisjonen.

2

Inklusiv merverdiavgift. Dersom oppstartskostnader tilknyttet juridisk bistand overstiger estimat dekkes overskridelse av
Forvalter/Tilrettelegger.

Tabellen under vider Fondets indirekte engangskostnader knyttet til etablering av Lånefasiliteten.
Beskrivelse
Etableringsgebyr for Lånefasiliteten ...........

Omkostninger og provisjoner

Mottaker

Tilretteleggeren i Lånefasiliteten er

Njord Securities

berettiget til et markedsmessig honorar på 1
% av låneutmålingen for tilrettelegging av
obligasjonsfinansieringen. Etableringsgebyr
for Lånefasiliteten er estimert til NOK
3.705.000 ved forventet låneutmåling.

18.15.3

Spesifisering av årlige kostnader

Tabellen under viser Fondets løpende kostnader knyttet til drift og forvaltning av Fondet.
Beskrivelse

Omkostninger og provisjoner1

Mottaker

Forvaltningshonorar, herunder "Risk &
Compliance" ...........................................................

0,40 % av verdijustert egenkapital (VEK)

Njord Alternative Investments

Depotmottaker......................................................

NOK 200.000

Intertrust

Revisjon ...................................................................

NOK 62.500

RSM

Forretningsførsel ..................................................

NOK 40.000

Trac Accounting

1

Samtlige årlige kostnader, KPI-justeres årlig. Første KPI-justering skjer 1. januar 2021.
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18.15.4

Spesifisering av realiserings- og avviklingskostnader

Tabellen under viser Fondets estimerte kostnader knyttet til et eventuelt salg av Eiendommen.
Beskrivelse
Honorar ved salg av Eiendommen1 ............

Omkostninger og provisjoner
Maksimalt 3,0 % av verdijustert

Mottaker
Ekstern tilrettelegger/megler

egenkapital (VEK) på salgstidspunktet.
1

Ved et salg/avhending av Fondets aktiva (dvs. Eiendommen) kan Forvalter engasjere en ekstern tilrettelegger/megler som vil
være berettiget til et markedsmessig honorar. Honoraret vil være begrenset til maksimalt 3,0 % av verdijustert egenkapital
på salgstidspunktet. Valg av ekstern tilrettelegger/megler vil være underlagt Forvalters diskresjon og vurderes ut fra
markedssituasjonen og den relevante tilretteleggers egnethet og markedsgjennomslag på tidspunktet Forvalter finner salg av
aktiva til investorenes beste.

Tabellen under viser Fondets kostnader knyttet til en eventuell avvikling av Fondet som følge av et salg av
Eiendommen og/eller Målselskapet.
Beskrivelse

Omkostninger og provisjoner

Mottaker

Avvikling av Fondet ............................................

NOK 55.000

Njord Alternative Investments

Avvikling av Fondet ............................................

NOK 25.000

RSM

18.16

Interesser til fysiske og juridiske personer involvert i Emisjonen

Fondet er ikke kjent med noen interessekonflikter til fysiske eller juridiske personer involvert i Emisjonen.
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ØVRIG INFORMASJON

19.1

Revisor og rådgivere

Per datoen for dette Prospektet har Fondet og Eiendomsselskapet oppnevnt RSM Norge AS, org. nr. 982 316 588
som revisor. RSM sin registrerte forretningsadresse er Filipstad Brygge 1, 0252 Oslo. RSM har ikke revidert eller
utført begrenset revisjonskontroll av noen finansiell informasjon inntatt i dette Prospektet. Berge & Lundal
Revisjonsselskap AS er oppnevnt som revisor for Målselskapet.
Njord Securities AS er engasjert som tilrettelegger i Emisjonen ("Tilrettelegger").
Advokatfirmaet Thommessen AS, org. nr. 957 423 248 ("Thommessen") er engasjert som juridisk rådgiver og har
bistått i forbindelse med utarbeidelsen dette Prospektet.
19.2

Ekspertrapporter

Verdivurderingen av Eiendommen innhentet som ledd i Eiendomsinvesteringen, er foretatt av Newsec.
Verdivurderingen er utarbeidet etter forespørsel fra Fondet og Tilrettelegger og inntatt i Prospektet med samtykke
fra Newsec. Newsec har ingen vesentlige interesser i Fondet, Eiendomsselskapet eller Målselskapet.
Newsec sitt juridiske og kommersielle navn er Newsec AS. Newsec ble stiftet den 9. september 2003 i Norge og er
registrert i Foretaksregisteret med org. nr. 986 033 033. Newsec er et aksjeselskap som er underlagt norsk
lovgivning, med registrert forretningsadresse på Filipstad Brygge 1, 0252 Oslo og telefonnummer +47 23 00 31 00.
Newsec sin hjemmeside finnes på www.newsec.no. Informasjonen på Newsec sin hjemmeside er ikke en del av dette
Prospektet.
Newsec tilbyr eiendomsbesittere, investorer og leietakere et bredt spekter av tjenester innen eiendomsforvaltning
og rådgivning. Newsec har ca. NOK 600 milliarder til forvaltning og signerer årlig leiekontrakter på rundt 1 million
kvadratmeter. Newsec gjennomfører transaksjoner for ca. NOK 50 milliarder og utfører verdivurderinger av
næringseiendom til en verdi på ca. NOK 1750 milliarder NOK.
19.3

Dokumenter relatert til AIF-loven

Fondet er et alternativt investeringsfond under AIF-loven. Regelverket krever at det for Fondet oppnevnes en
forvalter (en "AIFM"). Njord Alternative Investments AS er oppnevnt som forvalter og har konsesjon fra
Finanstilsynet for dette formål, se punkt 10.1 "Fondsforvalter" over. Forvaltningen av Fondet skjer som kollektiv
porteføljeforvaltning i henhold til AIF-loven.
AIF-loven § 4-2 angir spesifikke krav til opplysninger som forvalter skal gi om de fond som skal forvaltes. Slik
informasjon er for Fondet inntatt i informasjonsskjemaet i Vedlegg K til Prospektet.
AIF-loven § 7-2 angir spesifikke krav til opplysninger som forvalter skal gi om de fond som skal forvaltes og
markedsføres til ikke-profesjonelle investorer i Norge. Slik nøkkelinformasjon er for Fondet inntatt i KID-dokumentet
i Vedlegg L til Prospektet.
19.4

Tilgjengelige dokumenter

Kopier av følgende dokumenter er tilgjengelig for besiktigelse i en periode på 12 måneder regnet fra datoen for dette
Prospektet:
•

Selskapenes vedtekter og firmaattest;

•

alle rapporter, brev og andre dokumenter, vurderinger og ekspertuttalelser som er utarbeidet på
anmodning fra Selskapene, som helt eller delvis inngår i Prospektet, eller som det vises til i Prospektet;

•

historisk finansiell informasjon for Målselskapet; og

•

dette Prospektet.

Dokumentene kan besiktiges hos Forvalter, Dronning Mauds gate 1, 0250 Oslo. Dokumentene vil også være
tilgjengelige på www.njordalternative.no etter publisering av Prospektet.
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DEFINISJONER

Forkortelser og definisjoner benyttet i dette Prospektet skal ha følgende betydning:
Advisory Board-avtalen ...............................

betyr avtalen inngått mellom Fondet og Forvalter, som regulerer Fondets
rådgivningsutvalg, inntatt som Vedlegg G til Prospektet.

AIF-loven ..............................................................

betyr lov av 20. juni 2014 nr. 28 om forvaltning av alternative
investeringsfond.

AIFM-forordningen .........................................

betyr delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2013 av 19. desember
2012 om supplering av europaparlamentets- og rådsdirektiv 2011/61/EU
om unntak, generelle vilkår for drift, depotmottakere, finansiell giring,
gjennomsiktighet i markeder og tilsyn.

Aksjeloven ...........................................................

betyr lov om aksjeselskaper av 13. juni 1997 nr. 44.

Aksjonæravtalen..............................................

betyr Fondets aksjonæravtale i den form den er vedlagt dette Prospektet i
Vedlegg D

BER ..........................................................................

betyr BER Bygg og Eiendomsrevisjon AS, org. nr 992 981 067

Berge & Lundal Revisjonsselskap ..........

betyr Berge & Lundal Revisjonsselskap AS, org. nr. 967 418 064 og
registrert adresse Rosenkrantz' gate 20, 0160 Oslo.

Bestillingsblankett ..........................................

betyr bestillingsblankett for bestilling av de Nye Aksjene i Emisjonen,
inntatt her som Vedlegg J

Bestillingsperioden .........................................

betyr bestillingsperioden i Emisjonen fra 20. november 2020 kl. 16:00 til
18. desember 2020 kl. 16:00, norsk tid.

Bestillingsstedet ...............................................

betyr Njord Prosjekt 52 AS, c/o Njord Securities AS, Dronning Mauds gate
1, 0250 Oslo

BYA ..........................................................................

betyr bebygd areal.

Depotmottaker eller Intertrust ...............

betyr Intertrust Depositary Services (Norway) AS, org. nr. 914 423 767.

Distribusjonsavtalen ......................................

betyr distribusjonsavtalen inngått mellom Forvalter og hver enkelt
distributør, på de vilkår og betingelser som fremgår av distribusjonsavtalen
inntatt som Vedlegg I til Prospektet.

Distributørene ...................................................

betyr Kraft Finans, Njord Kapitalforvaltning Øst, Njord Kapitalforvaltning
Sør og Tilrettelegger, samlet.

Eiendommen ......................................................

betyr Vestveien 16, Ski, Gnr. 136, Bnr. 229

Eiendomsforvalter eller Lister
Forvaltning ..........................................................

betyr Lister Forvaltning AS, org. nr. 914 748 364.

Egenkapitalen ....................................................

betyr NOK 188,5 millioner, hvilket tilsvarer det beløpet Fondet i
utgangspunktet ønsker å oppkapitalisere med

i Emisjonen. Fondet,

forbeholder seg imidlertid retten til å øke emisjonsbeløpet til NOK 228
millioner.
Eiendomsforvaltningsavtalen ...................

betyr forvaltningsavtalen som skal inngås mellom Eiendomsselskapet,
Målselskapet og Eiendomsforvalter for tjenester knyttet til forretningsføring
og forvaltning av Eiendommen, Eiendomsselskapet og Målselskapet.

Eiendomsinvesteringen ...............................

betyr Fondets planlagte investering i Eiendommen ved kjøp av aksjene i
Målselskapet, som har hjemmel og eierskap til Eiendommen, gjennom
Eiendomsselskapet.

Eiendomsselskapet.........................................

betyr Njord Prosjekt 51 AS, org. nr. 925 604 224.

Eiendomsvedtaket ..........................................

betyr vedtak på ekstraordinær generalforsamling i Fondet, hvor Emisjonen
vedtas gjennomført ved utstedelse av de Nye Aksjene til investorer som
har bestilt aksjer

Emisjonen ............................................................

betyr emisjonen i Fondet med utstedelse av de Nye Aksjene til en
tegningskurs på NOK 1.000 per aksje.

Exit ...........................................................................

har den betydning som angitt i punkt 7.1.3 "Fremtidsutsikter".
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Exit Yield ...............................................................

betyr den rentesatsen som gjelder for diskontering av brutto leieinntekter
og som benyttes ved prising av Eiendommen.

Fondet ....................................................................

betyr Njord Prosjekt 52 AS (vil endre navn til Ski Etatbygg AS), org. nr.
925 604 259.

Forvalter eller Nord Alternative
Investments .......................................................

betyr Njord Alternative Investments AS, org. nr. 921 787 847.

Forvaltningsavtalen........................................

betyr forvaltningsavtalen inngått mellom Fondet og Forvalter, inntatt som
Vedlegg F til Prospektet

IRR ...........................................................................

betyr internrenten som gir en nåverdi av den fremtidige kontantstrømmen
lik 0, og er et uttrykk for årlig avkastning over investeringens løpetid.

Kjøpesummen ...................................................

betyr den estimerte kjøpesummen for aksjer i Målselskapet etter
skattejustering og før øvrige justeringer basert på Målselskapets øvrige
balanseposter, beregnet til NOK 547.588.272.

Kraft Finans ........................................................

betyr Kraft Finans AS, org. nr. 982 986 141.

LTV ...........................................................................

betyr Loan to Value.

Lånefasiliteten ...................................................

betyr

den

avdragsfrie

finansieringen

av

Eiendomsinvesteringen

på

NOK 370.500.000 (tilsvarende 65 % av underliggende eiendomsverdi) som
Fondet har mottatt indikasjon fra obligasjonstilrettelegger om, på vegne av
Eiendomsselskapet.
Minimumsbestilling.........................................

betyr minimumsbestillingen for de Nye Aksjene i Emisjonen på NOK
200.000.

Målselskapet.......................................................

betyr Ski Eiendomsinvest, org. nr. 989 558 846.

Newsec ..................................................................

betyr Newsec AS, org. nr. 986 033 033.

Njord Group ........................................................

betyr Njord Group AS, org. nr. 980 093 468.

Njord Kapitalforvaltning Sør .....................

betyr Njord Kapitalforvaltning Sør AS, org. nr. 913 666 798.

Njord Kapitalforvaltning Øst .....................

betyr Njord Kapitalforvaltning Øst AS, org. nr. 813 732 602.

Nye Aksjer ...........................................................

betyr inntil 228.000 nye aksjer i Fondet som skal utstedes til en
tegningskurs på NOK 1.000 per aksje i forbindelse med Emisjonen.

PRIIPs-forordningen ......................................

betyr Europaparlamentets- og Rådsforordning (EU) 2016/2340 av 14.
desember 2016 om endring av forordning (EU) nr. 1286/2014 om
dokumenter

med

nøkkelinformasjon

om

sammensatte

og

forsikringsbaserte investeringsprodukter for ikke-profesjonelle investorer,
samt kommisjonsforordning (EU) 2017/653 av 8. mars 2017 med
supplerende regler og detaljerte regler om tekniske standarder for
presentasjon, gjennomgang mv. av den nøkkelinformasjonen som skal gis.
Produktgodkjennelseskomiteen .............

betyr produktgodkjennelseskomiteen etablert av Tilrettelegger som faglig
instans for å vurdere og kvalitetssikre alle potensielle prosjekter i Fondet.

Prosjektprisen ...................................................

betyr den estimerte prosjektprisen, inkludert kostnader forbundet med
Eiendomsinvesteringen og arbeidskapital, på NOK 559.000.000.

Prospektdato ......................................................

betyr datoen for dette Prospektet.

Prospektet ...........................................................

betyr dette prospektet utarbeidet i forbindelse med Tilbudet om deltakelse
i Emisjonen.

Prospektforordningen ...................................

betyr Europaparlamentets- og Rådsforordning (EU) 2017/1129 av 14. juni
2017 om det prospektet som skal offentliggjøres når verdipapirer tilbys
offentligheten eller opptas til handel på et regulert marked, og om
oppheving av direktiv 2003/71/EF, som er implementert i norsk rett
gjennom Verdipapirhandelloven § 7-1.

RSM .........................................................................

betyr RSM Norge AS, org. nr. 982 316 588.

Selskapene ..........................................................

betyr Fondet, Eiendomsselskapet og Målselskapet samlet.

Simonsen .............................................................

betyr Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS, org. nr. 898 783 812

Skatteloven .........................................................

betyr lov om skatt av formue og inntekt av 26. mars 1999 nr. 14
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Skatterabatten ..................................................

har den betydning som angitt i punkt 8.1 "Kjøpesum, prosjektpris og
EBITDA".

Tegningskursen ................................................

betyr NOK 1.000 per Nye Aksje.

Thommessen......................................................

betyr Advokatfirmaet Thommessen AS, org. nr. 957 423 248.

Tilbudet .................................................................

betyr tilbudet i henhold til dette Prospektet om deltakelse i Emisjonen.

Tildelingskriteriene .........................................

betyr de tildelingskriteriene som vil bli vektlagt ved overtegning i
Emisjonen, som skissert i punkt 18.9 "Tildeling, betaling og levering av de
Nye Aksjene".

Tilrettelegger eller Njord Securities .....

betyr Njord Securities AS, org. nr 988 716 278.

Tilretteleggeravtalen .....................................

betyr

mandatavtalen

inngått

mellom

Fondet

og

Tilrettelegger

for

fremskaffelse av fremmed- og egenkapital, samt tilretteleggelse av
Eiendomsinvesteringen.
Tilretteleggingshonoraret ...........................

betyr honoraret Tilrettelegger, i henhold til avtale med Fondet, er berettiget
til som betaling for tjenester i forbindelse med utarbeidelse av Prospektet,
tegningsmaterialet og generelt arbeid i forbindelse med gjennomføringen
av Emisjonen, på NOK 3.770.000 (2,0 % av EK).

Trac Accounting................................................

betyr Trac Accounting AS, org. nr. 989 572 938.

VEK ..........................................................................

betyr verdijustert egenkapital.

Verdipapirhandelloven .................................

betyr lov av 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel.

VPS...........................................................................

betyr Verdipapirsentralen i Norge

Årsregnskapene ...............................................

betyr Målselskapets årsregnskaper for regnskapsårene avsluttet 31.
desember 2017, 2018 og 2019.
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----- Brønnøysundregistrene
ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2019 - GENERELL INFORMASJON
Enheten
Organisasjonsnummer:

989 558 846

Organisasjonsform:

Aksjeselskap

Foretaksnavn:

SKI EIENDOMSINVEST AS

Forretningsadresse:

Dronning Mauds gate 3
0250OSLO

Regnskapsår
Årsregnskapets periode:

01.01.2019 - 31.12.2019

Konsern
Morselskap i konsern:

Nei

Regnskapsregler
Regler for små foretak benyttet:

Ja

Benyttet ved utarbeidelsen av årsregnskapet til selskapet:

Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ
Bekreftet av representant for selskapet:

Kari Ringdal

Dato for fastsettelse av årsregnskapet:

11.02.2020

Grunnlag for avgivelse
År 2019: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2018: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2019
Det er ikke krav til at årsregnskapet m. v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er
utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av
årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.
Brønnøysundregistrene, 08.09.2020

Brønnøysundregistrene

Postadresse: 8910 Brønnøysund
Telefoner: Opplysningstelefonen 75 00 75 00 Telefaks 75 00 75 05
E-post: firmapost@brreg.no Internett: www.brreg.no
Organisasjonsnununer: 974 760 673

----- Brønnøysundregistrene

Årsregnskap regnskapsåret 2019 for 989558846

Resultatregnskap
Beløp i: NOK

Note

2019

2018

24 788 601

23 956 945

24 788 601

23 956 945

114 100

114 100

3 771 264

3 764 327

729 075

829 948

4 614 439

4 708 375

20174162

19 248 570

61 772

84 868

61 772

84 868

10 928 429

10 797 000

RESULTATREGNSKAP

Inntekter
Annen driftsinntekt

13

Sum inntekter

Kostnader
Lønnskostnad

4

Avskrivning

2, 10

Annen driftskostnad

4,5

Sum kostnader

Driftsresultat

Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt

11

Sum finansinntekter

Annen rentekostnad

11

Annen finanskostnad

11

Sum finanskostnader

196 287

10 928 429

10 993 287

-10 866 657

-10 908 419

9 307 505

8340151

2 088 758

1456 207

Ordinært resultat etter skattekostnad

7 218 747

6 883 944

Årsresultat

7 218 747

6 883 944

Overføring til/fra annen egenkapital

7 218 747

6 883 944

Sum overføringer og disponeringer

7 218 747

6 883 944

Netto finans

Ordinært resultat før skattekostnad
Skattekostnad på ordinært resultat

7

Overføringer og disponeringer
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Balanse
Beløp i: NOK

Note

2019

2018

16 816 653

17 003 505

16 816 653

17 003 505

308 260 831

311 845 243

Sum varige driftsmidler

308 260 831

311845 243

Sum anleggsmidler

325 077 484

328 848 748

Andre fordringer

50 138

5 333

Sum fordringer

50138

5333

Bankinnskudd, kontanter og lignende

9 479 536

2 840 831

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende

9 479 536

2 840 831

Sum omløpsmidler

9 529 674

2 846164

334 607158

331694 912

1240000

1240 000

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler
Goodwill

10

Sum immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler
2,3

Tomter, bygninger og annen fast eiendom

Omløpsmidler
Varer
Fordringer

Bankinnskudd, kontanter og lignende

SUM EIENDELER

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Innskutt egenkapital
Aksjekapital

6

Overkurs

2 561 656

Sum innskutt egenkapital
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Balanse
Belø~ i: NOK
Opptjent egenkapital

Note

2019

2018

Annen egenkapital

7 617 539

4 337 136

Sum opptjent egenkapital

7 617 539

4 337136

8

8 857 539

8138 792

7

13 163 746

11 074 988

13163 746

11074988

305 000 000

305 000 000

Sum annen langsiktig gjeld

305 000 000

305 000 000

Sum langsiktig gjeld

318163 746

316 074 988

211 608

82 722

Annen kortsiktig gjeld

7 374 265

7 398 410

Sum kortsiktig gjeld

7 585 873

7 481132

Sum gjeld

325 749 619

323 556120

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

334 607158

331694 912

Sum egenkapital
Gjeld
Langsiktig gjeld
Utsatt skatt
Sum avsetninger for forpliktelser
Annen langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner

3

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
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ÅRSREGNSKAP
2019
Ski Eiendomsinvest AS

Forretningsfører

Pareto Business Management AS
Dronning Mauds gate 3
Postboks 1396 vika
0114 Oslo
Tlf: 22 87 87 00
Fax: 22 87 88 00
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Årsregnskap regnskapsåret 2019 for 989558846

Ski Eiendomsinvest AS

Resultatregnskap
Noter

2019

2018

13

24 783 233
5 368
24 788 601

23 951 577
5 368
23 956 945

2,10
4, 5

-3 771 264
-843 175
-4 614 439

-3 764 327
-944 048
-4 708 375

20 174 162

19 248 570

11
11

61 772
-10 928 429
-10 866 657

84 869
-10 993 287
-10 908 418

9 307 505

8340152

7

-2 088 758

-1 456 207

7 218 747

6 883 945

-7 218 747
-7 218 747

-6 883 945
-6 883 945

Driftsinntekter
Leieinntekter
Andre driftsinntekter
Sum driftsinntekter
Driftskostnader
Avskrivninger
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader
Driftsresultat
Finansposter
Finansinntekter
Finanskostnader
Sum finansposter

Resultat før skatt
Skattekostnad på ordinært resultat

Årsresultat
Diponeringer
Avsatt til annen egenkapital
Sum disponeringer
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Årsregnskap regnskapsåret 2019 for 989558846

Ski Eiendomsinvest AS

Balanse
Noter

2019

2018

10

16 816 653
16 816 653

17 003 505
17 003 505

2,3

273 264 023
12 789 882
22 206 926
308 260 831

276 290 357
13 347 960
22 206 926
311 845 243

325 077 484

328 848 748

50 138
50 138

5 333

Bankinnskudd, kontanter og lignende

9 479 536

2 840 831

SUM OMLØPSMIDLER

9 529 674

2 846164

334 607 158

331694 912

EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
Immaterielle eiendeler
Goodwill
Sum immaterielle eiendeler
Varige driftsmidler
Bygg
Teknisk
Tomt
Sum varige driftsmidler

2, 3

SUM ANLEGGSMIDLER
OMLØPSMIDLER
Fordringer
Andre kortsiktige fordringer
Sum fordringer

SUM EIENDELER
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Årsregnskap regnskapsåret 2019 for 989558846

Balanse

Ski Eiendomsinvest AS
Noter

2019

2018

1240000
0
1240 000

1240000
2 561 656
3 801656

7 617 539
7 617 539

4 337 136
4 337136

8

8 857 539

8 138 792

Avsetning for forpliktelser
Utsatt skatt
Sum avsetning for forpliktelser

7

13 163 746
13163 746

11074988
11074 988

Annen langsiktig gjeld
Obligasjonslån
Sum annen langsiktig gjeld

3

305 000 000
305 000 000

305 000 000
305 000 000

211 608
7 138 017
236 248
7 585 873

82 722
7138 017
260 393
7 481132

SUM GJELD

325 749 619

323 556120

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

334 607158

331694 912

EGENKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL
Innskutt egenkapital
Aksjekapital
Overkurs
Sum innskutt egenkapital

6

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital
SUM EGENKAPITAL
GJELD

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Påløpt rente
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

Oslo, 30.01.2020

&iJl.
Styrets leder
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Årsregnskap regnskapsåret 2019 for 989558846

Ski Eiendomsinvest AS
Note 0

Noter 2019

Fusjon

Selskapet ble med regnskapsmessig virkning pr 1.1.2016 fusjonert med Ski Offentlig Bygg Il AS ved en omvendt mor-datter fusjon.

Note 1

Regnskapsprinsipper

Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Følgende regnskapsprinsipper er
anvendt:
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler.
Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og
langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående.
Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp
på etableringstidspunktet.
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på
etableringstidspunktet.
Leieinntekter inntektsføres i henhold til opptjeningsprinsippet.
Selskapets rentesikringsinstrumenter, swapavtaler, vurderes etter sikringsprinsippet siden hensikten er å sikre underliggende
lånetransaksjoner med flytende rente og det således er korrelasjon mellom sikringsinstrmnentet og underliggende lån i forhold
til beløpsstørrelse og løpetid. Dette i sin tur betyr at finanskostnaden i resultatregnskapet reflekterer swappenes historiske
verdi og at det ikke tas hensyn til swapenes mer- eller mindre verdi.
Utsatt skatt er beregnet på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige
verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende
midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Note2

Varige driftsmidler

Anskaffelseskost 01.01
Tilgang / avgang
Anskaffelseskost 3 I .12
Akk. avskrivninger 31.12
Balanseført verdi 31.l 2

Inventar
5 502 137
0
5 502 137
-5 502 137
0

Bygg
302 633 406
0
302 633 406
-29 369 383
273 264 023

Teknisk
13 951 978
0
13951978
-I 162 096
12 789 882

0
5 år

3 026 334
100 år

558 079
25 år

Årets ordinære avskrivninger
Valgt avskrivingsplan

Note3

Tomt
22 206 926
0
22 206 926
0
22 206 926

Sum
344294447
0
344 294 447
-36 033 616
308 260 831

Fordringer, gjeld og garantiforpliktelser

Selskapet har et obligasjonlån på totalt NOK 305 000 000 trukket opp den 4. mai 2017 som løper til fast rente
på 3,54% p.a. Lånet skal nedbetales med fem årlige avdrag på NOK 6 I 00 000 fra og med år 4 og til og med
år 8 av Obligasjonenes løpetid.
Gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapsperiodens slutt
Obligasjonslån

2 019
274 500 000

2 018
280 600 000

Eiendeler stilt som sikkerhet (balanseført verdi):
Tomter, bygninger mm

2019
308 260 831

2018
311 845 243
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Årsregnskap regnskapsåret 2019 for 989558846

Noter 2019

Ski Eiendomsinvest AS
Note 4

Antall ansatte

Selskapet har ikke hatt noen ansatte i regnskapsåret og er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om tjenestepensjon.

Note 5

Ytelser til ledende personer, revisor mv.

Det er utbetalt kr 100.000 med tillegg av arbeidgiveravgift til styret i 2019.
Kostnadsført honorar til revisor utgjør kr. 42.500 (inkl. mva.) for revisjon og kr. 0 for annen bistand.

Note 6

Antall aksjer, aksjeeiere m.v.

Selskapets aksjekapital på kr. 1.240.000 som består av 12.400 aksjer å kr. 100.
Eierandel
50,0%
19,0%
11,0%
7,0%
13,0%
100,0%

Antall aksjer
6 200
2 356
I 364
868
I 612
12 400

Årets skattekostnad fremkommer slik:
Betalbar skatt på årets resultat
Brutto endring utsatt skatt
Årets totale skattekostnad

2019
0
-2 088 758
-2 088 758

2018
0
-I 456 207
-I 456 207

Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik:
Ordinært før skattekostnad
Endring midlertidige forskjeller
Benyttet fremførbart underskudd
Grunnlag betalbar skatt
Beregnet betalbar skatt (22 %)

2019
9 307 505
-3 100 550
-6 206 955
0
0

2018
8 340 151
-3613634
-4 726 517
0
0

Selskapets aksjonærer:
(Styrets leder)
Pactnm AS
Memento AS
(Styremedlem)
ElpicaAS
(Styremedlem)
Aaser, Kjell
Øvrige aksjonærer (eierandel< 5 %}
Sum

Note?

Skatt

Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt:
Varige driftsmidler
Fremførbart underskudd
Sum
Netto utsatt skatt/ (skattefordel} (22 % )

Note 8

59 835 211
13 163 746

2018
110 147 882
-59 807 028
50 340 854
11 074988

Egenkapitalbevegelse

Disponering av årets resultat
Egenkapital 01.01
Tilbakebetaling av kapital
Årets resultat
Egenkapital 31.12

08.09.2020 kl 10:06

2019

I 13 435 284
-53 600 073

Aksjekapital

Annen innsk.
egenkapital

Overkurs

I 240 000

2 561 656
-2 561 656

0

I 240000

0

0

Brønnøysundregistrene

Annen
egenkapital
4 337 136
-3 938 344
7 218 747
7617539

Sum

8 138 792
-6 500 000
7 218 747
8 857 539
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Årsregnskap regnskapsåret 2019 for 989558846

Ski Eiendomsinvest AS
Note 9

Noter 2019

Avsetning for forpliktelser

Selskapet inntektsfører årlig innfridde rentebytteavtaler i henhold til opprinnelige resttenniner.

Note 10

Goodwill

Goodwill relaterer seg til forskjellen mellom nåverdi (virkelig verdi) og nominell verdi på utsatt skatt for eiendommen ved tidligere
konserndannelse mellom Ski Eiendomsinvest AS og Follo Utvikling AS.
Goodwillposten avskrives lineært over resterende økonomisk levetid for selskapets eiendom.
Sum
17 564 061
Anskaffelseskost 0 1.0 I
Tilgang /avgang
0
Anskaffelseskost 31.12
17 564061
Akk. avskrivninger 31.12
-747 408
Balanseført verdi 31.12
16 816 653
Årets ordinære avskrivninger
Valgt avskrivingsplan

Note 11

186 852
94 år

Spesifikasjon av enkelte poster i resultatregnskap og balanse

Finansinntekter består av:
Renteinntekter baninnskudd
Sum finansinntekter

Finanskostnader består av:
Rentekostnad til kredittinstitusjoner
Andre finanskostnader
Sum finanskostnader

Note 12

2019
61 772
61 772

2018
84869
84 869

2019
10 797 000
131429
10 928 429

2018
10 797 000
196 287
10 993 287

Fortsatt drift

Forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. Styret bekrefter at denne forutsetningen er tilstede.

Note 13

Leieavtaler

Selskapet eier et kontorbygg i Ski og innehar en leiekontrakt med Politiet som utløper 01.02.2033 .
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berge lundal
Til generalforsamlingen i Ski Eiendomsinvest AS

Uavhengig revisors beretning for 2019
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert Ski Eiendomsinvest AS' årsregnskap som består av balanse per 31. desember
2019, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet,
herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og
gir et rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2019, og av dets
resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler
og god regnskapsskikk i Norge.
Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge,
herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i
henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av
årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har
overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er
innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.
Styrets ansvar for årsregnskapet
Styret er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for
at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i
Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å
kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som
følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt
drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift
skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli
avviklet.
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av
sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god
revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som
eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil.
Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet

berge & lundal revisjonsselskap as
statsautorisert revisor, medlem av Den norske Revisorforeningen
Rosenkrantz' gate 20, 0160 Oslo, tlf. 22 010600
www.berge-lundal.no

I post@berge-lundal.no

Rev.nr./Org.nr. 967 418 064
Dette do kumentet er signert med PAdES-formatet (PDF Advanced Electronic Signatures} av ldiy Dette sikrer dokumentet og det s vedlegg mot endrin ger etter signering
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Årsregnskap regnskapsåret 2019 for 989558846

Uavhengig revisors beretning for 2019
Ski Eiendomsinvest AS

kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på
årsregnskapet.
For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til
https://revisorforeningen.no/revisj onsberetninger.

Uttalelse om andre lovmessige krav
Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har
funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk
finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og
oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med
lov og god bokføringsskikk i Norge.

Oslo, 30. januar 2020
berge & lundal revisjonsselskap as

Ingrid Tveiten
registrert revisor

Dette do kumentet er signert med PAdES-formatet (PDF Advanced Electronic Signatures} av ldiy Dette sikrer dokumentet og det s vedlegg mot endrin ger etter signering
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Elektronisk signatur
Elektronisk signatur

Signert av

Dato og tid

Signert av

Data ag tid (UTC+0 1:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

Tveiten, Ingrid
Fødselsdato I Fødselsdato 1979-04-19
Norwegian Bank!D

03.02.2020 20.13.43

Dette dokumentet er signert med elektronisk signatur. En elektronisk signatur er juridisk forpliktende på samme måte som en
håndskrevet signatur på papir. Denne siden er lagt til dokumentet for å vise grunnleggende informasjon om signaturen(e), og på
de følgende sidene kan du lese dokumentet som er signert. Vedlagt finnes også en PDF med signaturdetaljer, og en XML-fil med
innholdet i den elektroniske signaturen(e). Vedleggene kan brukes for å verifisere gyldigheten av dokumentets signatur ved behov.
Dette dokumentet er signert med elektronisk signatur. En elektronisk signatur er jundisk forpliktende på samme måte som en håndskrevet
signatur på papir. Denne siden er lagt til dokumentet for å vise grunnleggende informasjon om signaturen(e), og på de følgende sidene kan
du lese dokumentet som er signert. Vedlagt finnes også en PDF med signaturdetaljer, og en XML-fil med innholdet I den elektroniske
signaturen(e). Vedleggene kan brukes for å verifisere gyldigheten av dokumentets signatur ved behov.
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ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2018 - GENERELL INFORMASJON
Enheten
Organisasjonsnummer:

989 558 846

Organisasjonsform:

Aksjeselskap

Foretaksnavn:

SKI EIENDOMSINVEST AS

Forretningsadresse:

Dronning Mauds gate 3
0250OSLO

Regnskapsår
Årsregnskapets periode:

01.01.2018 - 31.12.2018

Konsern
Morselskap i konsern:

Nei

Regnskapsregler
Regler for små foretak benyttet:

Ja

Benyttet ved utarbeidelsen av årsregnskapet til selskapet:

Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ
Bekreftet av representant for selskapet:

Kari Ringdal

Dato for fastsettelse av årsregnskapet:

14.05.2019

Grunnlag for avgivelse
År 2018: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2017: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2018
Det er ikke krav til at årsregnskapet m. v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er
utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av
årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.
Brønnøysundregistrene, 08.09.2020

Brønnøysundregistrene

Postadresse: 8910 Brønnøysund
Telefoner: Opplysningstelefonen 75 00 75 00 Telefaks 75 00 75 05
E-post: firmapost@brreg.no Internett: www.brreg.no
Organisasjonsnununer: 974 760 673
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Årsregnskap regnskapsåret 2018 for 989558846

Resultatregnskap
Beløp i: NOK

Note

2018

2017

23 956 945

20 370 486

23 956 945

20 370 486

RESULTATREGNSKAP

Inntekter
Annen driftsinntekt

13

Sum inntekter

Kostnader
Lønnskostnad

4

Avskrivning

2, 10

Annen driftskostnad

4,5

Sum kostnader

Driftsresultat

114 100
3 764 327

2 951 288

829 948

2 581 777

4 708 375

5 533 065

19 248 570

14 837 421

Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt

11

Annen finansinntekt

11

Sum finansinntekter

84 868
161 434

84 868

161434

Annen rentekostnad

11

10 797 000

Annen finanskostnad

11

196 287

35 165 207

10 993 287

35165 207

-10 908 419

-35 003 773

8340151

-20 166 352

1456207

-5211623

Ordinært resultat etter skattekostnad

6 883 944

-14 954 729

Årsresultat

6 883 944

-14 954 729

Overføring til/fra annen egenkapital

6 883 944

14 954 730

Sum overføringer og disponeringer

6 883 944

14 954 730

Sum finanskostnader

Netto finans

Ordinært resultat før skattekostnad
Skattekostnad på ordinært resultat

7

Overføringer og disponeringer

08.09.2020 kl 10:06
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Årsregnskap regnskapsåret 2018 for 989558846

Balanse
Beløp i: NOK

Note

2018

2017

17 003 505

17 183 419

17 003 505

17183419

311845243

314 838 375

Sum varige driftsmidler

311845243

314 838 375

Sum anleggsmidler

328 848 748

332 021 794

Andre fordringer

5 333

265 056

Sum fordringer

5333

265 056

Bankinnskudd, kontanter og lignende

2 840 831

8 920 820

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende

2 840 831

8 920 820

Sum omløpsmidler

2 846164

9185 876

331694 912

341207 670

1240000

1240 000

Overkurs

2 561 656

16 361 656

Sum innskutt egenkapital

3 801656

17 601656

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler
Goodwill

10

Sum immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler
Tomter, bygninger og annen fast eiendom

2,3

Omløpsmidler
Varer

Fordringer

Bankinnskudd, kontanter og lignende

SUM EIENDELER

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital
Innskutt egenkapital
Aksjekapital

08.09.2020 kl 10:06
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Årsregnskap regnskapsåret 2018 for 989558846

Balanse
Belø~ i: NOK
Opptjent egenkapital

Note

2018

2017

Annen egenkapital

4 337 136

-2 546 808

Sum opptjent egenkapital

4 337136

-2 546 808

8

8138 792

15 054 848

7

11074988

9 618 781

11074988

9 618 781

305 000 000

305 000 000

Sum annen langsiktig gjeld

305 000 000

305 000 000

Sum langsiktig gjeld

316 074 988

314 618 781

82 722

3 816 210

Annen kortsiktig gjeld

7 398 410

7 717 831

Sum kortsiktig gjeld

7 481132

11534 041

Sum gjeld

323 556120

326152 822

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

331694 912

341207 670

Sum egenkapital
Gjeld
Langsiktig gjeld
Utsatt skatt
Sum avsetninger for forpliktelser
Annen langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner

3

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
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Årsregnskap regnskapsåret 2018 for 989558846

ÅRSREGNSKAP
2018
Ski Eiendomsinvest AS

F orretningsførcr

Pareto Business Management AS
Dronning Mauds gate 3
Postboks 1396 vika
0114 Oslo
Tlf: 22 87 87 00
Fax: 22 87 88 00
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Årsregnskap regnskapsåret 2018 for 989558846

Ski Eiendomsinvest AS

Resultatregnskap
Noter

Driftsinntekter
Leieinntekter
Andre driftsinntekter
Sum driftsinntekter
Driftskostnader
Avskrivninger
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader

2018

2017

13

23 951 577
5 368
23 956 945

20 365 118
5 368
20 370 486

2, 10
4,5

-3 764 327
-944 048
-4 708 375

-2 951 288
-2581777
-5 533 065

19 248 569

14 837 421

84 869
-10 993 287
-10 908 418

161 434
-35 165 207
-35 003 773

8 340 151

-20 166 352

Driftsresultat
Finansposter
Finansitmtekter
Finanskostnader
Sum finansposter

11
11

Resultat før skatt
Skattekostnad på ordinært resultat

7

Årsresultat
Diponeringer
Avsatt til annen egenkapital
Sum disponeringer
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-1 456 207

5 211 623

6 883 944

-14 954 729

-6 883 944
-6 883 944

14 954 729
14 954 729
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Årsregnskap regnskapsåret 2018 for 989558846

Ski Eiendomsinvest AS

Balanse
Noter

2018

2017

10

17 003 505
17 003 505

17183419
17183 419

2,3

276 290 357
13 347 960
22 206 926
311845243

278
13
22
314

328 848 748

332 021 794

5 333
5 333

265 056
265 056

Bankinnskudd, kontanter og lignende

2 840 831

8 920 820

SUM OMLØPSMIDLER

2 846164

9185 876

331694 912

341207 670

EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
Immaterielle eiendeler
Goodwill
Sum immaterielle eiendeler
Varige driftsmidler
Bygg
Teknisk
Tomt
Sum varige driftsmidler

2,3

SUM ANLEGGSMIDLER

895 711
735 738
206 926
838 375

OMLØPSMIDLER
Fordringer
Andre kortsiktige fordringer
Sum fordringer

SUM EIENDELER
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Årsregnskap regnskapsåret 2018 for 989558846

Ski Eiendomsinvest AS

Balanse
Noter

2018

2017

1 240 000
2 561 656
0
3 801656

1 240000
16 361 656
0
17 601 656

4 337 136
4 337136

-2 546 808
-2 546 808

8

8 138 792

15 054 848

Avsetning for forpliktelser
Utsatt skatt
Sum avsetning for forpliktelser

7

11 074 988
11074 988

9618781
9 618 781

Annen langsiktig gjeld
Obligasjonslån
Sum annen langsiktig gjeld

3

305 000 000
305 000 000

305 000 000
305 000 000

82 722
7 138 017
260 393
7 481132

3816210
7138017
579 814
11534 041

SUM GJELD

323 556120

326152 822

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

331 694 912

341207 670

EGENKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL
Innskutt egenkapital
Aksjekapital
Overkurs
Annen i1mskutt egenkapital
Sum innskutt egenkapital

6

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital
SUM EGENKAPITAL
GJELD

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Påløpt rente
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

Oslo, 30.04.2019

Aue~
Arve Bakke
Styrets leder

08.09.2020 kl 10:06
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Årsregnskap regnskapsåret 2018 for 989558846

Ski Eiendomsinvest AS
NotcO

Noter 2018

Fusjon

Selskapet ble med regnskapsmessig virkning pr 1.1.2016 fusjonert med Ski Offentlig Bygg li AS ved en omvendt mor-datter fusjon.

Note l

Regnskapsprinsipper

Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Følgende regnskapsprinsipper er
anvendt:
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler.
Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og
langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående.
Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp
på etableringstidspunktet.
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verd,. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottall beløp på
etableringstidspunktet.
Leieinntekter inntektsføres i henhold til opptjeningsprinsippet.
Selskapets rentesikringsinstrumenter, swapavtaler, vurderes etter sikringsprinsippet siden hensikten er ,i sikre underliggende
lånetransaksjoner med flytende rente og det således er korrelasjon mellom sikringsinstrumentet og underliggende lån i forhold
til beløpsstørrelse og løpetid. Dette i sin tur betyr at finanskostnaden i resultatregnskapet reflekterer swappenes historiske
verdi og at det ikke tas hensyn til swapcncs mer- eller mindre verdi.
Utsatt skatt er beregnet på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmcssigc og skattemessige
verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende
midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Note 2

Varige driftsmidler

Anskaffelseskost 01.01
Tilgang / avgang
Anskaffelseskost 31.12
Akk. avskrivninger 31.12
Balanseført verdi 3 I.I 2

Inventar
5 502 137
0
5 502 137
-5 502 137
0

Bygg
302 212 426
420 980
302 633 406
-26 343 049
276 290 357

Teknisk
13 781 677
170 301
13 951 978
-604 018
13 347 960

0
5 år

3 026 334

558 079
25 år

Årets ordinære avskrivninger
Valgt avskrivingsplan

Notc3

100 år

Tomt
22 206 926
0
22 206 926
0
22 206 926

Sum
343 703 166
591 281
344 294 447
-32 449 204
311 845 243

l<'ol'dringe1·, gjeld og gal'antifo1·pliktelsel'

Selskapet har et obligasjonlån på totalt NOK 305 000 000 trukket opp den 4. mai 2017 som løper til fast rente
på 3,54% p.a. Lånet skal nedbetales med forn årlige avdrag på NOK 6 100 000 fra ug med år 4 og til og med
år 8 av Obligasjonenes løpetid.
Gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapsperiodens slutt
Obligasjonslån

2 018
280 600 000

2 017
286 700 000

Eiendeler stilt som sikkerhet (balanseført verdi):
Tomter, bygninger mm

2018
31I845243

2017
314 838 375
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Årsregnskap regnskapsåret 2018 for 989558846

Ski Eicndomsinvest AS
Note 4

Noter 2018

Antall ansatte

Selskapet har ikke hatt noen ansatte i regnskapsåret og er ikke pliktig til å ha rjenestepensjonsordning etter lov om tjenestepensjon.

Note 5

Ytelser til ledende personer, revisor mv.

Det er utbetalt kr l 00.000 med tillegg av arbeidgiveravgift til styret i 2018.
Kostnadsført honorar til revisor utgjør kr. 42.2S0 (eks. mva.) for revisjon og kr. 0 for annen bistand.

Note 6

Antall aksjer, aksjeeiere m.v.

Selskapets aksjekapital på kr. 1.240.000 som består av 12.400 aksjer il kr. 100.
Selskapets aksjonærer:
(St)Te1s leder)
PactumAS
(St)Temedlem)
Memento AS
ElpicaAS
(St)Temedlem)
Aaser, Kjell
Øvrige aksjonærer (eierandel< 5 %)
Sum

Note?

Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik:
Ordinært fur skattekostnad
Endring midlertidige forskjeller
Benyttet fremførbart underskudd
Grunnl ag betalbar skatt
Beregnet betalbar skatt (23 % / 24 %)

2018
0
-1 456 207
- \ 456 207

2017
0
5 211 623
5 211 623

2018
-3 613 634
-4 726 5 17
-0
0

2017
-20 166 353
-4 624 656
0
-24 791 009
0

2018
110 147 882
-59 807 028
50 340 854
11 074 988

2017
106 354 334
-64 533 545
41 820 789
9 618 78 1

8 340 151

Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt:
Varige driftsmidler
Fremførbart underskudd
Sum
Netto u tsatt skatt/ (skattefordel) (22 % / 23 %)

Egenkapitalbevegelse

Disponering av årets resultat
Egenkapital 01.01
Tilbakebetaling av kapital
Årets resultat
Egenkapital 31.12

08.09.2020 kl 10:06

Antall aksjer
6 200
2 356
1364
868
1612
12400

Skatt

Årets skattekostnad fremkommer slik:
Betalbar skatt på årets resultat
Brutto endring utsatt skatt
Årets totale skattekostnad

Note 8

Eierandel
50,0%
19,0%
11,0%
7,0%
13,0%
100,0%

Aksjekapital

Overkurs

1 240 000

16 361 656
-13 800 000

0

Annen
egenkapital
-2 546 808

I 240 000

2 561 656

0

6 883 944
4 337 136

Brønn øysundregistrene

Annen innsk.
cgcnkaeital

Sum
15 054
-13 800
6 883
8 138

848
000
944
792
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Årsregnskap regnskapsåret 2018 for 989558846

Ski Eicndomsinvest AS
Note 9

Noter 2018

Avsetning for forpliktelser

Selskapet inntektsfører årlig innfridde rentebytteavtaler i henhold til opprinnelige restterminer.

Note 10

Goodwill

Goodwill relaterer seg til forskjellen mellom nilverdi (virkelig verdi) og nominell verdi på utsatt skatt for eiendommen ved tidligere
konserndannelse mellom Ski Eiendomsinvest AS og Follo Utvikling AS.
Goodwillposten avskrives lineært over resterende økonomisk levetid for selskapets eiendom.
Sum
Anskaffelseskost 01.01
17 56406]
Tilgang /avgang
0
Anskaffelseskost 31, 12
17 564 061
Akk. avskrivninger 31.12
-560 556
Balanseført verdi 3 J. I 2
17 003 505
Årets ordinære avskrivninger
Valgt avskrivingsplan

Note Il

186 852
94 år

Spesifikasjon av enkelte poster i resultatregnskap og balanse

Finansinntekter består av:
Renteinntekter baninnskudd
Sum fi nansinntekter

Finanskostnader består av:
Rentekostnad til kredittinstitusjoner
Innfrielse SW AP
Andre finanskostnader
Sum finanskostnader

Note 12

2018
84 869
84 869

2017
161 434
161 434

2018
10 797 000
0
196 287
JO 993 287

2017
11 747 557
21200072
2217578
35 165 207

Fortsatt drift

Forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. Styret bekrefter at denne forutsetningen er tilstede.

Note 13

Leieavtaler

Selskapet eier et kontorbygg i Ski og innehar en leiekontrakt med Politiet som utløper 01.02.2033.

08.09.2020 kl 10:06
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Årsregnskap regnskapsåret 2018 for 989558846

berge

lundal

Til generalforsamlingen i Ski Eiendomsinvest AS

Uavhengig revisors beretning for 2018
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert Ski Eiendomsinvest AS' årsregnskap som består av balanse per 31. desember
2018, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet,
herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og
gir et rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2018, og av dets
resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler
og god regnskapsskikk i Norge.
Gmnnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge,
herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i
henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av
årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har
overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er
innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.
Styrets ansvar for årsregnskapet
Styret er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for
at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i
Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å
kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som
følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt
drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift
skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli
avviklet.
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder
vesentlig feilinfonnasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av
sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god
revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinfonnasjon som
eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil.
Feilinfonnasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet
berge & lundal revisjonsselskap as
statsautorisert revisor, medlem av Den norske Revisorforeningen
Rosenkrantz' gate 20, 0160 Os lo, tlf. 22 010600
www.berge-lundal.no

I post@be rge -lu ndal.no

Rev.nr./Org.nr. 967 418 064
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Årsregnskap regnskapsåret 2018 for 989558846

Uavhengig revisors beretning for 2018
Ski Eiendomsinvest AS

kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på
årsregnskapet.
For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til
https ://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger.

Uttalelse om andre lovmessige krav
Konklusjon om registre1ing og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har
funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk
finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og
oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med
lov og god bokføringsskikk i Norge.

Oslo, 30. april 2019
berge & lundal revisjonsselskap as

Ingrid Tveiten
registrert revisor
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Årsregnskap regnskapsåret 2018 for 989558846

Elektronisk signatur
Signert av

Dato og tid

Tveiten, Ingrid

Fødselsdato 190479
Norwegian Bank/0

30.04.2019 16.00.36

Dette dokumentet er signert med elektronisk signatur. En elektron isk signatur er jurid isk forpl iktende på samme måte som en
håndskrevet signatur på papir. Denne siden er lagt ti l dokumentet for å vise grunnleggende informasjon om signaturen(e), og på
de føl gende sidene kan du lese dokumentet som er signert. Ved lagt finnes også en PDF med signaturdetalj er, og en XML-fil med
innholdet i den elektron iske signaturen(e). Ved leggene kan brukes for å verifisere gyldigheten av dokumentets signatur ved behov.
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----- Brønnøysundregistrene
ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2017 - GENERELL INFORMASJON
Enheten
Organisasjonsnummer:

989 558 846

Organisasjonsform:

Aksjeselskap

Foretaksnavn:

SKI EIENDOMSINVEST AS

Forretningsadresse:

Dronning Mauds gate 3
0250OSLO

Regnskapsår
Årsregnskapets periode:

01.01.2017 - 31.12.2017

Konsern
Morselskap i konsern:

Nei

Regnskapsregler
Regler for små foretak benyttet:

Ja

Benyttet ved utarbeidelsen av årsregnskapet til selskapet:

Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ
Bekreftet av representant for selskapet:

BemtVedeler

Dato for fastsettelse av årsregnskapet:

07.05.2018

Grunnlag for avgivelse
År 2017: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2016: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2017
Det er ikke krav til at årsregnskapet m. v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er
utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av
årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.
Brønnøysundregistrene, 08.09.2020

Brønnøysundregistrene

Postadresse: 8910 Brønnøysund
Telefoner: Opplysningstelefonen 75 00 75 00 Telefaks 75 00 75 05
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Årsregnskap regnskapsåret 2017 for 989558846

Resultatregnskap
Beløp i: NOK

Note

2017

2016

20 370 486

19 429 177

20 370 486

19 429177

RESULTATREGNSKAP

Inntekter
13

Annen driftsinntekt
Sum inntekter

Kostnader
Avskrivning

2, 10

2951288

2 870 178

Annen driftskostnad

4,5

2 581 777

1 301 384

5 533 065

4 171562

14 837 421

15 257 615

161 434

2 564 393

161434

2 564 393

35 165 207

14 734 766

35165 207

14 734 766

Netto finans

-35 003 773

-12170 373

Ordinært resultat før skattekostnad

-20166 352

3 087 242

-5211623

366 750

Ordinært resultat etter skattekostnad

-14 954 729

2 720 492

Årsresultat

-14 954 729

2 720 492

Overføring til/fra annen egenkapital

14 954 730

2 720492

Sum overføringer og disponeringer

14 954 730

2 720 492

Sum kostnader

Driftsresultat

Finansinntekter og finanskostnader
Annen finansinntekt

11

Sum finansinntekter

11

Annen finanskostnad
Sum finanskostnader

Skattekostnad på ordinært resultat

7

Overføringer og disponeringer
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Årsregnskap regnskapsåret 2017 for 989558846

Balanse
Beløp i: NOK

Note

2017

2016

17183 419

17 377 209

17183419

17 377 209

314838375

267 464 975

Sum varige driftsmidler

314 838 375

267 464 975

Sum anleggsmidler

332 021 794

284 842 184

Andre fordringer

265 056

66 938

Sum fordringer

265 056

66 938

Bankinnskudd, kontanter og lignende

8 920 820

2 608 130

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende

8 920 820

2 608130

Sum omløpsmidler

9185 876

2 675 068

341207670

287 517 252

1240000

1240 000

Overkurs

16 361 656

16 361 656

Sum innskutt egenkapital

17 601 656

17 601656

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler
Goodwill

10

Sum immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler
2,3

Tomter, bygninger og annen fast eiendom

Omløpsmidler
Varer
Fordringer

Bankinnskudd, kontanter og lignende

SUM EIENDELER

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Innskutt egenkapital
Aksjekapital

08.09.2020 kl 10:06

6

Brønnøysundregistrene

Side 2 av 11

----- Brønnøysundregistrene

Årsregnskap regnskapsåret 2017 for 989558846

Balanse
Belø~ i: NOK

Note

2017

2016

Annen egenkapital

-2 546 808

12 407 922

Sum opptjent egenkapital

-2 546 808

12 407 922

8

15 054 848

30 009 578

Utsatt skatt

7

9 618 781

14 830 404

Andre avsetninger for forpliktelser

9

Opptjent egenkapital

Sum egenkapital

Gjeld
Langsiktig gjeld

Sum avsetninger for forpliktelser

14 876 325
9 618 781

29 706 729

305 000 000

224 250 000

Sum annen langsiktig gjeld

305 000 000

224 250 000

Sum langsiktig gjeld

314 618 781

253 956 729

Leverandørgjeld

3 816 210

482 705

Annen kortsiktig gjeld

7717831

3 068 240

Sum kortsiktig gjeld

11534 041

3 550 945

Sum gjeld

326152 822

257 507 674

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

341207 670

287 517 252

Annen langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner

3

Kortsiktig gjeld
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Årsregnskap regnskapsåret 2017 for 989558846

berge lundal
Til generalforsamlingen i Ski Eiendomsinvest AS

Uavhengig revisors beretning for 2017
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert Ski Eiendomsinvest AS' årsregnskap som viser et underskudd på NOK 14 954 730.
Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2017, resultatregnskap, oppstilling over endringer
i egenkapital for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et
sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.
Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et
rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2017, og av dets resultater for
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de
internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse
standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er
uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske
forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis
tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet
Styret er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det
gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge .
Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontrol l som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et
årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feil informasjon, verken som følge av misligheter eller
utilsiktede feil.
Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til
grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning
som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti
for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene,
alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av
misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller
samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert
på årsregnskapet.

berge & lundal revisjonsselskap as
statsautorisert revisor, medlem av Den norske Revisorforeningen
Rosenkrantz' gate 20, 0160 Oslo, t lf. 22 0106 00
www.berge-lundal.no I past@berge- iundal.no
Rev nr/Org.nr. 967 418 064
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Årsregnskap regnskapsåret 2017 for 989558846

Uavhengig revisors beretning for 2017

Ski Eiendomsinvest AS
Det henvises til https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger som inneholder en beskrivelse av
revisors oppgaver og plikter.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav
Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig
registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god
bokføringsskikk i Norge.

Oslo, 18. april 2018
berge & tundal revisjonsselskap as

/IL-(0
'•j

Hans Berge
registrert revisor
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Årsregnskap regnskapsåret 2017 for 989558846

Sid Eiendomsinvest AS

Resultatregnskap
Noter

Driftsinntekter
Leieinntekter
Andre driftsinntekter
Sum driftsinntekter

13

Driftskostnader
Avskri vn i11 ger
Annen driftskostnad
Sum d.-iftskostnader

2, 10
4,5

Driftsresultat

2017

2016

20,365,118
5,368
20,370,486

19,423,809
19,429,177

-2,951,288
-2 ,581,777
-5,533,065

-2,870,178
-1,301 ,384
-4,171,562

14,837,421

15,257,614

161,434
-35 ,165,207
-35,003,774

2,564 ,393
-14,734,766
-12,170,373

-20,166,353

3,087,241

5,211,623

-366,750

-14,954,730

2,720,492

14,954,730
14,954,730

-2,720,492
-2,720,492

5,368

Finansposter

Il

Finansinntekter
Finanskostnader
Sum finansposter

11

Resultat før skatt
Skattekostnad på ordinært resultat
Årsresultat
Diponeringer
Avsatt til annen egenkapital
Sum disponeringer
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Årsregnskap regnskapsåret 2017 for 989558846

Ski Eiendomsinvest AS

Balanse
Noter

2017

2016

10

17,183,419
17,183,419

17,377,209
17,377,209

2,3

Sum varige d1·iftsmidler

278,895,711
13,735,738
22,206,926
0
314,838,375

24 7, 727,500
0
19,153 ,176
584,300
267,464,975

SUM ANLEGGSMIDLER

332,021,794

284,842,184

265,056
265,056

66,938
66,938

EIENDELER
ANL1IGGSMIDU:R

Immaterielle eiendeler
Goodwill
Sum immaterielle eiendeler
Val'ige driftsmidl er
1lygg

Teknisk

Tomt

2,3
2,3

Anlegg under utførelse

OMLØPSMIDLER

Fordringer
Andre kortsiktige fordringer
Sum fordrin~er
Bankinnskudd, kontanter og lignende

8,920,820

2,608,130

SUM OMLØPSMIDLER

9,185,876

2,675,068

341,207,670

287,517,252

SUM EIENDELER
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Årsregnskap regnskapsåret 2017 for 989558846

Ski Eiendomsinvest AS

Balanse
Noter

2017

2016

1,240,000
16,361,656
0
17,601,656

1,240,000
16,361,656
0
17,601,656

-2,546,808
-2,546,808

12,407,922
12,407,922

8

15,054,848

30,009,578

7
9

9,618,781
0
9,618,781

14,830,404
14,876,325
29,706,729

0
305,000,000
305,000,000

224,250,000
0
224,250,000

3,816,210
7,138,017
579,814
11,534,041

482,705
3,011,191
57,050
3,550,946

SUM GJELD

326,152,822

257,507,675

SUM EGENKAPITAL OG GJf:Ln

341,207,670

287,517,252

EGENKAPITAL OG GJELD
~:GENKAPlTAL
Innskutt egenkapital
Aksjekapital
Overkurs
Annen innskutt egenkapital
Sum innskutt egenkapital

6

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital
SUM EGENKAPITAL
GJELD
Avsetning for forpliktelser
Utsatt skatt
Andre avsetninger for forpliktelser
Sum avsetning for forpliktelser
Annen langsiktig gjeld
Pantelån
Obligasjonslån
Sum annen langsiktig ~jeld

3

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Påløp\ rente
Annen k011siktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

Oslo, 18 04.2018

Styrets leder

08.09.2020 kl 10:06
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Årsregnskap regnskapsåret 2017 for 989558846

Ski Eiendomsinvest AS
Note 0

Nuter 2017

Fusjon

Selskapet har med regnskapsmessig virkning p r 1.1.20 16 fusjonert med Ski Offentlig Dygg II AS ved en omvendt
mor-datter fusjon. Det er ikke omarbeidet ~ammen likningstall I balansen.

Note 1

Regnskapsprinsipper

Regnskapet er satt opp i samsvar mi:d regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Følgende
regnskapsprinsipper er anvendt:
Eiendeler bestem t til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klussifisert som
omlopsrnidlcr. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved

kla.sslfisering av kortsiktig og Jungsiktig gjeld er tilsvuren<le kriterier lagt til grunn.

a

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi nftr verdifallet forwntes ikke være
forbigående. Anleg.gsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres ILi
nominelt mottatt beløp på etablering;;tidspunktel.
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi_ Konc;iktig gjeld balanseføres til nominelt
mottatt beløp på etableringstidspunktet.
Leieinntekter innleklsføre, i henhold til opptjeningsprinsippet.

Selskapets renlesikringsinstrumenter, swapavtaler, vurderes elter sikringsprinsippet sidtm hen:;Lkltm ~r å sikre
underliggende lånetransaksjoner med !lytende rente og det således er korrelasjon 111cl1om sikringsinstrumentet og
underliggt!n<le lån i forhold til beløpsstørrelse og løpetid. Dette i sin tur betyr at finanskostnaden i resultatregnskapet
reflekterer swappenes historiske verdi og at det ikke tas hensyn til swapenes mer- eller mindre verdl.
Utsatt skatt er beregnet på grmmlag av de midlertidige forskjeller som ekscsterer mellom regnskapsmessige og

.skattemessige verdier, samt librningsmessig underskudd til fremføring ved utg<.1ngen av regnskapsåret. Skutteøkende
og skattereduserende midlertidige forskje11er som reverserer eller kan reversere i samme perlode er utlignet og
nettoført.

Note2

Varige driftsmidler

Inventar
Anskaffelseskost O1.0 I
Tilgang / avgang
Anskaffelseskost 31 . 12
Akk. uvskrivninger 31.12
Balanseført verdi 3 l .12

5,502, 1.17
0
5,502,137
-5,502, 137
0

Bygg
268,332,656
33,879,770
302,2 12,426
-23,316,715
278,895,71 I

0
13,781,677
13,781,677
-45,939
13,735,738

5 år

-2,711 ,559
100 ~r

-45,939
2Hr

Årets ordinære avskrivninger
Valgt avskrivingsplan
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Teknisk

Tomt
19,153,176
3,053,750
22,206,926

0
22,206,926

Sum
292,987,969
50,715,197
343,703,166
-28,864,79 1
314,838,375
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Årsregnskap regnskapsåret 2017 for 989558846

Ski Eiendomsinvest AS
Note3

Noter 2017

Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner

Selskapet har et obhgasJonlån på totalt NOK 305 000 000 trukket opp den 4. mai 2017 som løper til fast rente
pA 3,54% p.a Lånet skal nedbetales med forn årlige avdrag på NOK 6 J 00 000 fra og med år 4 og til og med
år 8 av Obligasjonenes løpetid.
Eiendeler stilt som sikkerhet (balansefort verdi):
Tomter_, bygninger mm

Note 4

2017
314,838,375

2016
266,880,676

Antall ansatte

Selskapet har ikke hatt noen ansatte i regnskapsåret og er ikke pliktig til å h"' tjenestepensjonsordning etter lov om
tjenestepensjon.

Note S

Ytelser til ledende personer, revisor mv.

Det er utbetalt kr 100.000 med tillegg av arbeidgiveravgift til st}Tet i 2017.
Koslm1dsførl honorar til ævisur utgjør kr. 41.250 (eks. mvu.) for revisjon og kr. 0 for annen bistund.

Note 6

Antall aksjer, aksjeeiere m.v.

Selskapets aksjekapital på kr. l.240 000 som består av 12.400 aksjer å kr. 100.
Selskapets aksjonærer:
Pactum AS
Mernenlo AS

(Styrets leder)

F.lpica AS

(Styremedlem)

(Styrtmedlem)

Aaser, Kjell
Øvrige aksjonærer (eierandel< 5 %)
Sum

Note 7

Anta ll aksjer
6,200
2,356
1,364
620
l ,984
12,400

Skatt

Årets skattekostnad fremkommer slik:
Betalbar skatt p~ årets resultat
Brulto endring utsatt skatt
Utsatt skatt prinsippendring ført mot egenkapitalen
Utsatt skau vt'd fusjon forl mot ~genkapilalen
Årets totale skallekostnad

2017
5,211,623
0
0
5,211,623

2016
0
-14,967,624
17,564,061
-2,963,187
-366, 750

Betalbar skall i årets skallekostnad fremkommer slik:
Ordinært for skattekostnad
Endring midlertidige forskjeller
Benyttet fremførbart underskudd
Grunnlag betalbar skatt
Beregnet betalbar skatt (24 % / 25 %)

2017
-20, 166,353
-4,624,656
0
-24,791,009
0

2016
3,087,24[
-3,466,355
0
-379,Jl4
0

Spesifikasjon av grunnlag for ulsaH skalt:
Varige dritlsmidler
Swap
Fremførbart underskudd
Fremforbart underskudd fra Ski Offentlig Bygg II AS ved fusjon

2017
106,354,334
0
-64,533,545
0
~1,820,789
9,618,781

2016
101,201,238
334,650
-27,585,225
-12,157,312
61,793,35 l
14,830,404

Surn
Netto utsatt skatt I (skattefordel) (23 % / 24 %)
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Årsregnskap regnskapsåret 2017 for 989558846

Noter 2017

Ski Eiendomsinvcst AS
Note 8

Egenkapitalbevegelse

Disponering av årets resultat
Egenkapital O1.01

Ak~jckapital

Overkurs

Annen innsk.
egenkapital

Annen

1,240,000

16,361,656

0

1,240,000

16,361,656

0

Året; resultat
Egenkapital 31.!2

Note9

t!genkapita]
12,407,922
-14,954,730
-2,546,808

Sum

30,009,578
-]4,954,730
15,054,848

Avsetning for forpliktelser

Selskapet inntektsfører ti.rlig innfridde rcntcbyttcavtalcr i henhold til opprinnelige restterminer

Note 10

Goodwill

Goodwill relaterer seg til forskjellen mellom nåverdi (virkelig verdi) og nominell verdi på utsatt skatt for eiendommen
ve<l tidligere konserndannelse mellom Ski Eiendomsinvest AS og Follo Utvikling AS,
Oood\\'jl]posten avskrives lineært over resterende økonomisk levetid for selskapets eiendom.
Surn
] 7,564,061
0
17,564,061

Anskaffelse.skost O1.0 I
Tilgang /avgang
Auskaffdscskost 31.12
Akk. avskrivninger 31.12
Balanseført verdi 3 I.I 2

-380,642
17,183,419
-193,790
94

Årets ordinære avskrivninger
Valgt avskrivingsplan

Note li

ar

Spesifikasj011 av enkelte poster i resultatregnskap og balanse

Fimmsinntekter beslår av:
Renteinntekter h aninnskudd.
SW AP-periodisering
Sum finansinntekter

Finanskostnader består av:
Rentekostnad til kredittinstitusjoner
Innfrielse SW AP
Andte finanskostoader
Sum. finanskostnader

Note 12

2017
161,434
0
[61,434

2016
21,622
2,542,771
2,564,393

2017
11,747,557
2 1,200,072
2,217,578
35, 165,207

2016
14,714,692
20,074
14,734,766

Fortsatt drift

Forutselningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. Styret
bekrefter at denne forutsetningen er tilstede.

Note 13

J,eleavtaJer

Selskapet eier et kontorbygg i Ski og innehar en leiekontrakt med Politiet som utløper
01.02.2033.
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AKSJONÆRAVTALE – NJORD PROSJEKT 52 AS
Denne avtale ("Avtalen") er inngått [dato] mellom:
(1)

Njord Prosjekt 52 AS (under navneendring til Ski Etatbygg AS), et norsk aksjeselskap og
alternativt investeringsfond, med org. nr. 925 604 259 og registrert forretningsadresse c/o
Njord Securities AS, Dronning Mauds gate 1, 0250 Oslo ("Fondet"); og

(2)

de personer og selskaper som til enhver tid eier aksjer i Fondet og som gjennom en
tegningsavtale (eller på annen måte bestemt av Forvalter) har tiltrådt Avtalen (hver for seg
en "Investor" og samlet "Investorene"),

heretter benevnt "Partene" og hver en "Part".
1
(i)

BAKGRUNN - FORMÅL
Fondet er et norsk aksjeselskap underlagt lov om aksjeselskaper av 13. juni 1997 nr. 44
("Aksjeloven") og alternativt investeringsfond i henhold til lov om forvaltning av
alternative investeringsfond av 20. juni 2014 nr. 28 ("AIF-Loven").

(ii)

Fondets vedtektsfestede virksomhet er "utvikling, forvaltning og investering i andre
selskaper, samt investering i fast eiendom og andre formuesgoder og alt som står i
forbindelse med forannevnte virksomheter".

(iii)

I henhold til Fondets investeringsstrategi, skal Fondet investere i et målselskap som eier
og har hjemmel til en norsk næringseiendom i Vestveien 16, Ski (Gnr. 136, Bnr. 229)
("Eiendommen" og "Eiendomsinvesteringen"). Fondets investeringsstrategi skal ikke
endres.

(iv)

Fondet skal finansiere Eiendomsinvesteringen ved kapitalinnskudd fra Investorene. Fondet
har til hensikt å tilby Investorene å delta i en emisjon i Fondet med en størrelse på NOK
100.000.000 – NOK 228.000.000 ("Emisjonen").

(v)

Njord Alternative Investments AS skal være kapitalforvalter for Fondet ("Forvalter") i
henhold til forvaltningsavtalen ("Forvaltningsavtalen"). Forvalter skal utføre oppgaven
som forvalter i henhold til AIF-loven. Forvalters oppgaver og godtgjørelse fremgår i
Forvaltningsavtalen.

(vi)

Njord Securities AS skal være tilrettelegger for Emisjonen og Fondet ("Tilrettelegger") i
henhold til tilretteleggeravtalen ("Tilretteleggeravtalen"). Tilrettelegger skal utføre
oppgaven som tilrettelegger i henhold til

verdipapirhandelloven § 2-6 (2) nr. 3 og nr. 5.

Tilretteleggers oppgaver og godtgjørelse fremgår av Tilretteleggeravtalen.
(vii)

Formålet med denne Avtalen er å regulere nærmere Investorenes eierskap i Fondet.

(viii)

I tilfelle motstrid mellom prospektet utarbeidet av Fondet i forbindelse med Emisjonen
datert 20. november 2020 ("Prospektet") og denne Avtalen, går denne Avtalen foran.
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2

DEFINISJONER

I denne Avtalen skal definerte ord og uttrykk forstås i samsvar med definisjoner som anvendt i
Prospektet, med mindre noe annet fremgår av Avtalen.
3

FORHOLD TIL AKSJELOVEN OG VEDTEKTENE

3.1

Unntatt det som fremgår av denne Avtalen gjelder Aksjelovens vanlige regler i forholdet
mellom Investorene, og i forholdet mellom Investorene og Fondet.

3.2

Denne Avtalen går, så langt det er forenlig med gjeldende rett, foran Fondets vedtekter i
tilfelle motstrid.

4

GENERELLE BESTEMMELSER – LOJALITETSPLIKT

4.1

Investorene forplikter seg til å opptre lojalt i deres forhold seg imellom, og med hensyn til
bestemmelsene i denne Avtalen, herunder å stemme i overensstemmelse med Avtalens
bestemmelser på Fondets generalforsamling og sørge for at Avtalens bestemmelser blir
overholdt av styret i Fondet ("Styret").

4.2

En tiltredelse til Aksjonæravtalen innebærer at Investorene gir Njord Alternative
Investments AS fullmakt til å ivareta Investorenes eierrettigheter i Selskapet, herunder å
motta innkalling til generalforsamlinger i Selskapet og til å møte og stemme på
Investorenes vegne på generalforsamlinger i Selskapet etter gjennomføring av Emisjonen
("Fullmakten"). Fullmakten kan til enhver tid trekkes tilbake ved skriftlig tilbakekall.

4.3

Fullmakten omfatter alle saker som relaterer seg til Eiendomsinvesteringen, drift av
Eiendommen, håndtering av tredjepartstjenester, styresammensetningen i Fondet og andre
saker som etter sin natur hører til Fondet og Eiendomsinvesteringen.

4.4

Fullmakten omfatter ikke oppsigelse eller bytte av Forvalter, forlengelse av Fondets levetid
og andre saker som endrer Fondets karakter vesentlig i forhold til slik dette er beskrevet i
Prospektet.

4.5

Investorene vil motta innkalling til generalforsamling uavhengig av om sakene som skal
behandles omfattes av Fullmakten eller ikke. Innkallingen vil inneholde informasjon om
samtlige saker som skal behandles på generalforsamlingen, herunder en presisering av
Forvalters innstilling til de sakene som faller inn under Fullmakten. Investorene kan, dersom
de ikke er enige i Forvalters innstilling, velge å møte på generalforsamling og stemme på
de saker som behandles uavhengig av hva Forvalter har angitt i sin innstilling.

4.6

Investorene forplikter seg videre til å opptre lojalt med hensyn til det som følger av
Investorinformasjonen.

5

FONDETS INVESTERINGSSTRATEGI MV.

5.1

Fondets investeringsstrategi, retningslinjer for investeringsvirksomheten og adgang til
fravikelse, skal være slik det fremgår av den til enhver tid gjeldende Forvaltningsavtalen.

6
6.1

OVERDRAGELSE, PANTSETTELSE MV.
Investorene

kan

ikke

overdra

eller

pantsette

aksjene

i

Fondet

uten

skriftlig

forhåndssamtykke fra Styret. Samtykke kan bare nektes dersom det foreligger saklig
grunn.
6.2
6.3

Det er et vilkår for at Styret skal gi samtykke at erverver av aksjene tiltrer denne Avtalen.
Investorene skal ikke ha forkjøpsrett ved eierskifte etter Aksjeloven §§ 4-19 flg., jf. Fondets
vedtekter § 7.
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7

FREMSKYNDELSE OG FORSKYVNING AV FONDETS LEVETID

7.1

Fondet har en forventet investeringshorisont på minimum 5 år, men Forvalter vil løpende
vurdere muligheten for tidligere realisasjon dersom Fondets eiendeler kan avhendes til en
verdi slik at avkastningen til Investorene vurderes av Investorene som tilfredsstillende.

7.2

Et flertall i Fondets generalforsamling kan vedta forlengelse med ett og ett år av gangen
inntil en samlet løpetid for Fondet på 7 år. Forlengelse utover en løpetid på 7 år krever 90%
oppslutning fra Investorene i Fondet.

7.3

Fondet skal senest avvikles umiddelbart etter avhendelse av målselskapet og/eller
Eiendommen. Skal Fondet avvikles, forplikter Investorene seg til å beslutte Fondet oppløst
og avviklet, med påfølgende utdeling av Fondets midler til Investorene så snart som
forsvarlig og mulig.

8

ENDRING AV AVTALEN

8.1

Enhver endring i denne Avtalen er betinget av at Styret foreslår slike endringer. Endringer
krever videre tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den
aksjekapital som er representert på Fondets generalforsamling. Forvalter skal konfereres
om Styrets foreslåtte endringer før Fondets generalforsamling, og skal informeres om
vedtatte endringer i etterkant. Dersom det besluttes å endre Avtalen aksepterer hver
Investor at dette får virkning for alle Investorene.

8.2

Forslag om endringer skal sendes Investorene i overensstemmelse med Aksjelovens
bestemmelser om innkalling til generalforsamlinger. Styret skal begrunne eventuelle
endringer.

9

TILTREDELSE AV NYE INVESTORER

9.1

Investorene skal besørge at nye investorer tiltrer denne Avtalen. Enhver som erverver
aksjer i Fondet, skal således tre inn i de forpliktelser som påhviler en Part eller Investor
etter Avtalen.

9.2

Den som vil overdra aksjer, skal på forhånd gjøre erververen kjent med Avtalen og sørge
for at erververen skriftlig tiltrer Avtalen som Part med virkning fra tidspunktet for
gjennomføringen av ervervet.

9.3

Fondet skal oppbevare dokumentasjon på hvilke Investorer som til enhver tid har tiltrådt
Avtalen.

10

VARIGHET

10.1

For den Investor som avhender samtlige av sine aksjer i Fondet i overensstemmelse med
Avtalens bestemmelser, opphører Avtalen for denne Part når avhendelsen av alle aksjene
er gjennomført om ikke annet følger av sammenhengen.

10.2

Avtalen skal være i kraft så lenge Investorene er aksjonærer i Fondet, men senest opphøre
når Fondet er oppløst.

11

MISLIGHOLD

11.1

Dersom en Investor, etter Styrets skjønn, vesentlig misligholder sine forpliktelser etter
Avtalen
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lojalitetsbestemmelsen el.), kan Styret kreve tvangssalg eller innløsning av den
misligholdende Investors aksjer i Fondet.
11.2

For det tilfelle at Styret krever innløsning av misligholdende Investor, har de øvrige
Investorene

plikt

til

å

stemme

for

slik

innløsning

av

Investoren

på

Fondets

generalforsamling, med mindre slik stemmegivning vil være i strid med lov.
11.3

Den Investoren som skal overføre eller innløse aksjene, er forpliktet til å gjennomføre
tvangssalget/innløsningen etter instrukser fastsatt av Styret og gir med dette Styret rett til
på sine vegne å undertegne ethvert dokument som er nødvendig for å gjennomføre
tvangssalget/innløsningen samt å motta vederlaget på vegne av Investoren.

11.4

Ved innløsning og tvangssalg i medhold av denne bestemmelse skal innløsningssummen/
salgsprisen settes til 90 % av aksjenes andel av Fondets verdijusterte egenkapital ved
tidspunkt for innløsning/tvangssalg. Differansen mellom aksjenes verdi og salgsprisen
tilfaller Fondet.

11.5

Ved tvangssalg oppstår Fondets plikt til å utbetale vederlaget til den misligholdende
Investor først når Styret har mottatt skriftlig melding om eierskiftet fra den misligholdende
Investoren og erververen.

11.6

Overstående

bestemmelse

begrenser

ikke

retten

til

å

gjøre

gjeldende

andre

misligholdsbeføyelser som rett til heving eller krav på erstatning.
12

TVISTLØSNING

12.1

Denne Avtalen er underlagt norsk rett.

12.2

Tvister som direkte eller indirekte oppstår i forbindelse med denne Avtalen skal avgjøres
ved de alminnelige domstoler med Oslo Tingrett som rett verneting.

13
13.1

IKRAFTTREDELSE
Avtalen trer i kraft når Investorene har tegnet seg for aksjer i Fondet, og når vederlag for
kjøp av aksjene samt total egenkapital for planlagt emisjon i Fondet er innbetalt.

***

Avtalen er utstedt i [innta antall] eksemplarer, hvor Partene har mottatt hvert sitt. Denne Avtalen
kan undertegnes i flere originaleksemplarer, og Partene er enige om at samtlige originaleksemplarer
skal utgjøre en og samme avtale. Dette gjelder selv om samtlige Parters signaturer av praktiske
årsaker ikke nødvendigvis fremkommer på det samme originaleksemplar.
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VERDIVURDERING AV EIENDOMMEN PER 9. SEPTEMBER 2020 (NEWSEC)

83

VERDIVURDERING

Verdivurdering for Njord Securities AS. Vurdert av Håvard Brurberg Haugland, den 09.09.2020

Beskrivelse

Enbrukerbygg beliggende sentralt i Ski på vestsiden av jernbanetrasséen, i samme gate/område som Follo Tinghus og ligningskontoret i Ski. I
umiddelbar nærhet ligger Ski togstasjon og storsenteret. Med Follobanen vil det kun være 11-12 min reisetid til Oslo S.
Politets Fellestjenester er leietaker på lang kontrakt (01.02.2033) med forlengelsesopsjoner 5+5 år til samme vilkår. Bygget er tilpasset deres bruk
med bla. skytebane og celler i kjeller. Videre fremgår det av Politireformen at Øst Politidistrikt skal ha base i Ski, og det legges derfor svært
sannsynlig at leietaker kommer til å være i bygget ut over kontraktsfestet periode. Leien inkluderer parkering og utomhus arealer. Det er 89
parkeringsplasser, hvorav 8 plasser inne.
Denne verdivurderingen omfatter dagens bygg på 8.748 kvm BTA oppført i 2008,
samt tilbygget på 1.451 kvm BTA oppført i 2016. Det er tatt høyde for et utviklingspotensiale på 5.000 kvm BTA innenfor gjeldende regulering med en
tomtebelastning på 4.000kr og tre år til realisasjon. Videre fremgår det av områdeplanen at tomten har BYA=75% og 4-5 etg bygghøyde, noe som kan
muliggjøre nybygg på sikt. Newsec har ikke medregnet dette potensialet. Tomten inngår i langsiktige utviklingsplaner i Kommunen, og
residualrisikoen anses som svært lav.

Eiendomsinformasjon
Registrert hjemmelshaver ihht. "Norges Eiendommer"
Ski Eiendomsinvest AS (989558846)
Gnr 136, Bnr 229 i Ski kommune

Tomteareal
Utleid Areal
Ledig Areal
Brutto gulvareal bygninger (BTA)

Byggår: 2008 : 2016

Parkering areal

Leietakersituasjon
Bruttoleie
Leieareal
kr 25 486 000
Parkering
kr 0
Totalt
kr 25 486 000
Leie kr/m2 eks. park inntekt
kr 2 499
Parkering pr/plass
kr 0
Totalt kr/m2
kr 2 499
Vektet gjenværende leietid 12,4 år
Avkastningskrav/yield
Realavkastningskrav
Direkte yield (nåleie)
Yield utleid markedsleie
Diskonteringsrente (nom)
Kalkulert realavkastning
Verdivurdering
Netto kapitalisert verdi
Cash flow verdi
Teknisk verdi

Markedsleie
kr 22 438 000
kr 0
kr 22 438 000
kr 2 200
kr 0
kr 2 200
Andel utleid 100%
4,10%
4,44%
3,89%
6,18%
4,08%

5 623 m2
10 199 m2
0 m2
10 199 m2
0 m2

Eierkostnader (normalisert)
Forsikring
Vedlikehold kostnad
Administrative kostnader
Eiendomsskatt
Festeavgift
Sum eierkostnader
Eierkost av bruttomarkedsleie
Eventuelt potensial
Utbyggbart areal
Tomtebelastning
År før realisering
Diskonteringsrente:
Verdi

Totalt
kr 122 000
kr 255 000
kr 449 000
kr 0
kr 0
kr 826 000
3,7%

kr/m2
12
25
44
0
0
81

5 000 m2
4 000 kr/m2
3,0 år
4,00%
kr 17 800 000
54 552 kr/m2
54 295 kr/m2
22 000 kr/m2

Konklusjon
54 417 kr/m2
Markedsverdi
Markedsverdi av potensialet
På bakgrunn av ovenstående og vårt helhetsinntrykk av eiendommen settes normal salgsverdi til

kr 556 379 685
kr 553 758 263
kr 224 400 000
kr 555 000 000
kr 18 000 000
kr 573 000 000
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Sammendrag av verdivurderingen:
Oppdragsnummer:
Adresse:
Registerbet.:
Hjemmelshaver:
Oppdragsgiver:

Kategori
BTA
Utleid areal

Politiets fellestjenester
Politiets fellestjenester
Parkering
Inne
Ute

Skipol
Vestveien 16, 1400 Ski
Gnr 136, Bnr 229 i Ski kommune
Ski Eiendomsinvest AS (989558846)
Njord Securities AS

Areal
10 199
10 199
Areal

8 748
1 451
10 199

Plasser

8
81
89

Registrert dato:
Besiktiget dato:
Diskonteringsfaktor:
Inflasjonsprosent:

09.09.2020
6,18 %
2,00 %

Fordeling
100,00%

m2
m2

Nåleie

Årlig Nåleie

M. leie Årlig Markedsleie

Utløp Reg

Ledig Type

Tilpasning

Nåleie

Årlig Nåleie

M. leie Årlig Markedsleie

Utløp Reg

Ledig Type

Tilpasning

2 471
2 664

0
0

21 620 300
3 865 596
25 485 896

0
0
0

2 200
2 200

0
0

19 245 600 02-33 100
3 192 200 02-33 100
22 437 800 Snitt: 12,4 år
0 02-33 100
0 02-33 100
0 Snitt: 0,0 år

0 Kombi
0 Kontor

0 Park
0 Park

0
0

0
0
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kr/m2

Inntektsbilde:

Brutto markedsleie:

Totalt

2 200

22 437 800

Forsikring:

12

122 388

Festeavgift:

0

0

Eiendomsskatt:

0

Eiers andel vedlikehold:
Adm/forv./div:

Sum eierkostnad:

25

(2,00%)

44

(3,68%)

Netto kapitalisert verdi
Utleid areal:
Netto markedsleie:
Verdi fullt utleid:
Fradrag ikke utleid:
Fradrag fast ledighet: (0,00%)
Sum leietap:
Investering 2017
Investering 2018
Investering 2019
Tilpasninger ledig areal:
Tilpasninger ved leieutløp:
Total fratrekkssum:
Salgssum:
Overskuddsleie:
Ledighet etter utløp:
Sum:

81
kr/m2

Netto Markedsleie (inntektsoverskudd)
Realavkastningskrav
Brutto Nåverdi (Netto kap verdi)
+/- Nåverdi over/underleie

+/- Nåverdi Investeringer (tilpasninger)

Direkte yield (nåleie)
Verdi av potensial

Vurdert kostpris nybygg:
Fradrag slit og elde:

Teknisk verdi eks tomt:
Tomteverdi:

Teknisk verdi sum:

20 000 kr/m2
2 000 kr/m2

(av byggareal 4 000 kr/m2)
22 000

203 980 000
20 398 000

183 582 000
40 796 000

224 378 000

21 611 681

527 114 156
0
0
0
0
0
0
0
0
0
527 114 156
29 265 529
0
556 379 685

Eierkostnader

Kalkulert realavkastning

826 119

51 683
0
0
0
0
0
0
0
0
0
51 683
2 869
0
54 552

Brutto Markedsleie (100% utleid)

Markedsverdi

448 756

10 199 m2
21 611 681

Nåleie

+/- Nåverdi annet (rest)

254 975

2 119

Verdivurderingssammendrag (IPD)

+/- Nåverdi ledighet

0

Teknisk verdi:

Oppbygging Avk. Krav
Inflasjon
Risikofri rente
Swap Spread
Lånemargin
Eiendomsrisiko
Beliggenhet - By
Beliggenhet - Mikro
Type eiendom
Teknisk standard
Kontraktsforhold - Kontr
Kontraktsforhold - Motp
Andre forhold
Diskonteringsrente

56 %

44 %

(Grl. Tall)
(1,50%)
(1,80%)
(3,30%)

Nom.
2,00%
-0,50%
0,26%
1,50%
2,56%
1,02%
0,00%
0,00%
0,00%
-0,41%
-0,25%
0,00%
6,18%

Reelt
0,00%
-0,49%
0,25%
1,47%
2,51%
1,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-0,40%
-0,25%
0,00%
4,10%

Sum
0,00%
-0,49%
-0,24%
1,24%
3,75%
4,75%
4,75%
4,75%
4,75%
4,35%
4,10%
4,10%

Nåverdi kontraktsleie
Resterende verdi

09.09.2020

25 485 896
22 437 800
826 119

21 611 681
4,10%
527 114 156
29 265 529

0
0

-1 379 685

555 000 000

4,08%
4,44%

18 000 000

Side 3 av 3

Vestveien 16, 1400 Ski

Vurdert for: Njord Securities AS
Vurdert av: Håvard Brurberg Haugland
Investment period:

14 Yr

Tennancy Schedule
Politiets fellestjenester
Politiets fellestjenester
Park: Inne
Park: Ute

2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
966 399 3 942 908 4 021 766 4 102 201 4 184 245 4 267 930 4 353 289 4 440 355 4 529 162 4 619 745 4 712 140 4 806 383 4 902 510 4 274 636
5 405 075 22 052 706 22 493 760 22 943 635 23 402 508 23 870 558 24 347 969 24 834 929 25 331 627 25 838 260 26 355 025 26 882 126 27 419 768 25 408 224

2034 2035
3 159 030
19 045 620

Gross Rent
Loss permanent vacancy
Net rent

6 371 474 25 995 614 26 515 526 27 045 837 27 586 753 28 138 489 28 701 258 29 275 283 29 860 789 30 458 005 31 067 165 31 688 508 32 322 278 29 682 860

22 204 650

6 371 474 25 995 614 26 515 526 27 045 837 27 586 753 28 138 489 28 701 258 29 275 283 29 860 789 30 458 005 31 067 165 31 688 508 32 322 278 29 682 860

22 204 650

207 658

Owner's cost
Investment vacant area
Investment renewal
Investering 2017
Investering 2018
Investering 2019
Invest / divest property

-555 000 000

Net CF
Yield - CF year 1 - 14
Exit Yield
Discount factor
IRR
Real IRR
NPV CF
Property value

842 641

859 494

876 684

894 218

912 102

930 344

948 951

967 930

987 289

1 007 034

1 027 175

1 047 719

1 068 673

817 535

692 106 562

6 163 816 25 152 973 25 656 032 26 169 153 26 692 536 27 226 386 27 770 914 28 326 332 28 892 859 29 470 716 30 060 131 30 661 333 31 274 560 28 614 187 713 493 678
4,10 %
4,18 %
6,18 %
6,16 %
4,08 %
6 072 072 23 335 961 22 416 869 21 533 976 20 685 856 19 871 140 19 088 511 18 336 706 17 614 511 16 920 760 16 254 332 15 614 152 14 999 185 12 924 298 308 089 936
553 758 263

Sensitivitetsanalyse av: Vestveien 16, 1400 Ski
Yield intervall
Markedsleie intervall

-40,00 %
-35,00 %
-30,00 %
-25,00 %
-20,00 %
-15,00 %
-10,00 %
-5,00 %
0,00 %
5,00 %
10,00 %
15,00 %
20,00 %
25,00 %
30,00 %
35,00 %
40,00 %

2,10 %
728 448
769 524
810 601
851 677
892 753
933 829
974 905
1 015 981
1 057 057
1 098 134
1 139 210
1 180 286
1 221 362
1 262 438
1 303 514
1 344 591
1 385 667

2,35 %
662 731
698 340
733 950
769 559
805 169
840 778
876 387
911 997
947 606
983 215
1 018 825
1 054 434
1 090 044
1 125 653
1 161 262
1 196 872
1 232 481

0,25 %
5,00 %
2,60 %
609 310
640 536
671 762
702 987
734 213
765 439
796 665
827 891
859 117
890 343
921 569
952 795
984 021
1 015 247
1 046 473
1 077 699
1 108 925

Alle tall i
2,85 %
564 959
592 599
620 239
647 878
675 518
703 158
730 798
758 437
786 077
813 717
841 356
868 996
896 636
924 275
951 915
979 555
1 007 194

3,10 %
527 495
552 152
576 809
601 466
626 123
650 780
675 436
700 093
724 750
749 407
774 064
798 721
823 378
848 034
872 691
897 348
922 005

3,35 %
495 384
517 526
539 667
561 809
583 950
606 092
628 233
650 375
672 517
694 658
716 800
738 941
761 083
783 225
805 366
827 508
849 649

3,60 %
467 518
487 514
507 510
527 505
547 501
567 497
587 492
607 488
627 484
647 480
667 475
687 471
707 467
727 463
747 458
767 454
787 450

Yield justering
3,85 %
4,10 %
443 077
421 441
461 224
437 981
479 371
454 521
497 517
471 060
515 664
487 600
533 811
504 139
551 958
520 679
570 104
537 219
588 251
553 758
606 398
570 298
624 544
586 837
642 691
603 377
660 838
619 917
678 984
636 456
697 131
652 996
715 278
669 535
733 425
686 075

4,35 %
402 133
417 265
432 397
447 529
462 661
477 794
492 926
508 058
523 190
538 322
553 454
568 587
583 719
598 851
613 983
629 115
644 248

4,60 %
384 776
398 668
412 559
426 451
440 342
454 234
468 125
482 016
495 908
509 799
523 691
537 582
551 474
565 365
579 256
593 148
607 039

4,85 %
369 076
381 867
394 658
407 449
420 240
433 031
445 822
458 613
471 405
484 196
496 987
509 778
522 569
535 360
548 151
560 942
573 734

5,10 %
354 791
366 601
378 412
390 222
402 032
413 842
425 652
437 463
449 273
461 083
472 893
484 703
496 513
508 324
520 134
531 944
543 754

5,35 %
341 729
352 660
363 592
374 523
385 455
396 386
407 318
418 249
429 181
440 112
451 044
461 975
472 907
483 838
494 770
505 702
516 633

5,60 %
329 728
339 869
350 010
360 151
370 292
380 433
390 574
400 715
410 857
420 998
431 139
441 280
451 421
461 562
471 703
481 844
491 986

1 000
5,85 %
318 656
328 083
337 510
346 938
356 365
365 792
375 220
384 647
394 074
403 502
412 929
422 356
431 783
441 211
450 638
460 065
469 493

6,10 %
308 402
317 182
325 963
334 743
343 523
352 304
361 084
369 865
378 645
387 425
396 206
404 986
413 767
422 547
431 327
440 108
448 888
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Denne avtalen om fondsforvaltning ("Forvaltningsavtalen") er inngått mellom:
1)

Njord Alternative Investments AS, et norsk aksjeselskap med org. nr. 921 787 847 og registrert
forretningsadresse Dronning Mauds gate 1, 0250 Oslo ("Njord AI"); og

2)

Njord Prosjekt 52 AS (under navneendring til Ski Etatbygg AS), et norsk aksjeselskap og
alternativt investeringsfond med org. nr. 925 604 259 og registrert forretningsadresse c/o
Njord Alternative Investments AS, Dronning Mauds gate 1, 0250 Oslo ("Fondet").

Njord AI og Fondet er også sammen omtalt som "Partene", eller enkeltvis som en "Part".
1.

BAKGRUNN



Njord AI har konsesjon fra Finanstilsynet til å virke som forvalter av alternative investeringsfond
under norsk lov om forvaltning av alternative investeringsfond ("aifl.").



Fondet er et norsk aksjeselskap og alternativt investeringsfond, jf. aifl. § 1-2 (a).



Fondets vedtektsfestede virksomhet er "utvikling, forvaltning og investering i andre selskaper,
samt investering i fast eiendom og andre formuesgoder og alt som står i forbindelse med
forannevnte virksomheter".



I henhold til Fondets investeringsstrategi, skal Fondet investere i et målselskap som eier og har
hjemmel til en norsk næringseiendom i Vestveien 16, Ski (Gnr. 136, Bnr. 229) ("Eiendommen").
Fondets investeringsstrategi skal ikke endres.



Fondet ønsker å utpeke Njord AI som forvalter for Fondet.



Njord AI har på forretningsmessige vilkår inngått avtale om kjøp av tilretteleggingstjenester
("Tilretteleggeravtalen") fra Njord Securities AS, org. nr. 988 716 278 ("Njord Securities"). Njord
Securities er et verdipapirforetak med tillatelse fra Finanstilsynet til å tilrettelegge prosjekter til
profesjonelle parter, jf. verdipapirhandelloven § 2-6 (2) nr. 3 og nr. 5.



Njord AI har på forretningsmessige vilkår inngått separate distribusjonsavtaler
("Distribusjonsavtalene") med Kraft Finans AS, org. nr. 982 986 141, Njord Kapitalforvaltning
Øst AS, org. nr. 813 732 602, Njord Kapitalforvaltning Sør AS, org. nr. 913 666 798, og Njord
Securities (samlet "Distributørene") om å utføre markedsførings- og salgsaktiviteter for Fondet
på vegne av Njord AI.



Som en del av tjenestene beskrevet over er Distributørene ansvarlige for å gjennomføre
kundeklassifisering, hvitvaskingskontroll og egnethetstesting av potensielle investorer i Fondet.
Selskapene er verdipapirforetak med tillatelse fra Finanstilsynet til å yte tjenester som
investeringsrådgiver, jf. verdipapirhandelloven § 2-1 (1) nr. 5.
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Partene har blitt enige som følger:
2.

DEFINISJONER

Aksjonær

betyr de fysiske og juridiske personer som til enhver tid eier aksjer
i Fondet.

Advisory Board

betyr det av Njord AI oppnevnte rådgivningsutvalget for rådføring
av forvaltningen i Fondet, i henhold til Advisory Board-avtalen.
Advisory Board kan bestå av representanter for Fondets
investorer, representanter for Njord Securities og andre som Njord
AI finner hensiktsmessig å rådføre seg med.

Advisory Board-avtalen

betyr avtalen inngått mellom Fondet og Njord AI og som regulerer
rettighetene og pliktene knyttet til Advisory Board.

Emisjonen

betyr den planlagte emisjonen i Fondet, som skal gjennomføres på
de vilkår og betingelser som nærmere beskrevet i Prospektet. Etter
Emisjonen vil ikke Njord Securities lenger være aksjonær i Fondet.

Etableringshonoraret

betyr det honoraret som skal betales av Fondet til Njord AI for å
kompensere Njord AI for kostnader relatert til etableringen av
Fondet, herunder utarbeiding av investormateriale, presentasjoner
og tildelingsbrev, samt kontroll av aksjeeierbok og innbetaling av
tegningsbeløp. Etableringshonoraret tilsvarer 0,65 % av Fondets
egenkapital fra Emisjonen og faktureres Fondet når Emisjonen er
gjennomført, med syv – 7 – dagers betalingsfrist.

Fondet

betyr Njord Prosjekt 52 AS, et norsk aksjeselskap og alternativt
investeringsfond, med org.nr. 925 604 259 og registrert
forretningsadresse c/o Njord Alternative Investments AS, Dronning
Mauds gate 1, 0250 Oslo. Ut fra sammenhengen kan begrepet også
henvise til styret i Fondet.

Forvaltningshonoraret

betyr honoraret som skal betales av Fondet til Njord AI for
leveranse av forvaltningstjenester, herunder tjenester knyttet til
"Risk & Compliance".
Årlig Forvaltningshonorar utgjør 0,40 % av Fondets verdijusterte
egenkapital (VEK) og faktureres etterskuddsvis med 100 % den 1.
januar i det påfølgende regnskapsåret, med syv – 7 – dagers
betalingsfrist.
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Investering

betyr Fondets planlagte investering slik den er beskrevet i
Prospektet.

Lov

betyr de til enhver tid gjeldende norske lover og forskrifter,
inkludert, men ikke begrenset til nasjonale lover og forskrifter som
er vedtatt som et resultat av Direktiv 2011/61/EU om forvaltere av
alternative investeringsfond.

NOK

betyr norske kroner.

Prospektet

betyr prospektet utarbeidet i forbindelse med Emisjonen i Fondet i
henhold til reglene i lov av 29. juni 2007 nr. 75 om
verdipapirhandel (Verdipapirhandelloven) og Europaparlamentsog Rådsforordning (EU) 2017/1129 (Prospektforordningen), datert
20. november 2020.

Skadesløs Part

betyr i) Fondet, Njord AI og Distributørene, ii) styret i Fondet,
Njord AI og Distributørene, iii) enhver direktør, agent og ansatt i
Fondet, Njord AI eller en av Distributørene og iv) nærstående
parter til enhver som er nevnt i i)-iii). Nærstående parter skal
forstås slik dette er definert i aksjeloven § 1-5.

Tilretteleggingshonoraret

betyr det engangshonoraret som skal betales av Fondet, etter
kontroll og aksept av Njord AI, til Njord Securities i henhold til
Tilretteleggeravtalen.

3.

UTNEVNELSE OG AUTORITET
3.1. Fondet utpeker Njord AI som dets forvalter. Njord AI skal utføre og ta ansvar for de
arbeidsoppgaver som følger av denne Forvaltningsavtalen og av Lov.
3.2. Utover det som følger av denne Forvaltningsavtalen eller av Lov, skal ikke Njord AI ha rett til
å binde, representere eller fatte vedtak på vegne av Fondet.
3.3. Njord AI skal til enhver tid ha adgang til den informasjon som Fondet måtte ha og som Njord
AI mener er relevant og viktig for at Njord AI skal kunne ivareta sine forpliktelser under
denne Forvaltningsavtalen og Lov.
3.4. Alle transaksjoner skal gjennomføres i Fondets navn og for Fondets kostnad og risiko.
3.5. Innenfor rammene av gjeldende Lov, Finanstilsynets retningslinjer og Njord AIs
forvalterkonsesjon, skal Njord AI kunne utkontraktere tjenester som skal utføres etter denne
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Forvaltningsavtalen. Slik utkontraktering fristiller imidlertid ikke Njord AI fra ansvar, hverken
overfor Fondet, Aksjonærer, Finanstilsynet eller andre.
3.6. Innenfor rammene av Lov og denne Forvaltningsavtalen, skal Njord AI være forpliktet til å
innrette seg etter skriftlige retningslinjer gitt av Fondet.
3.7. Njord AI skal alltid opptre profesjonelt og i tråd med denne Forvaltningsavtalen og Lov.
4.

IKKE-EKSKLUSIVITET
Njord AI skal ha anledning til å levere tilsvarende tjenester som de leverer til Fondet til andre
selskaper.

5.

MARKEDSFØRING OG FORVALTNINGSTJENESTER
5.1. Njord AI skal gjennomføre markedsførings- og salgsaktiviteter for Fondet, herunder:
a) Vurdere for hvilke potensielle investorer en investering i Fondet vil være hensiktsmessig
og egnet;
b) Forberede markedsføringsmateriale for Fondet i et format tilpasset profesjonelle og ikkeprofesjonelle investorer;
c) Gjennomføre investorklassifisering og hvitvaskingskontroll av potensielle investorer;
d) Gjennomføre en egnethetsvurdering der en potensiell investor er klassifisert som ikkeprofesjonell.
5.2. Njord AI skal fatte alle beslutninger som gjelder investeringsvirksomheten i Fondet, herunder:
a) Søke etter og analysere investeringsmuligheter;
b) Strukturere og fatte formelle investeringsbeslutninger;
c) Etablere og følge opp Fondets porteføljeplan; og
d) Strukturere og forhandle frem salg av Fondets investeringer.
5.3. Njord AI skal forvalte Fondets likvide midler.
5.4. Njord AI skal overvåke utviklingen av Investeringen. .
5.5. Njord AI skal holde Fondet oppdatert innenfor de kravene til konfidensialitet som for
Investeringen eventuelt kan begrense hva Njord AI kan dele med Fondet.
5.6. Njord AI skal sikre at det leveres kvartalsrapporter til Aksjonærene. Njord AI skal sikre at det
utføres en årlig verdsettelse av Fondet av en uavhengig tredjepart og at denne utføres i tråd
med anerkjente verdsettelsesprinsipper, anvendt riktig og aktsomt.
5.7. Fondets styre skal, der det måtte være nødvendig, bidra til å implementere de beslutninger
Njord AI ønsker å fatte i tråd med bestemmelsene i denne Forvaltningsavtalen.

6.

COMPLIANCE-TJENESTER
6.1. Njord AI ivaretar en uavhengig compliance-funksjon for Fondet.
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6.2. Njord AI sin compliance-funksjon innebærer hovedsakelig å:
a) Etablere en styregodkjent årsplan for compliance-arbeidet;
b) Følge opp utviklingen av compliance-arbeidet mot årsplanen;
c) Følge opp Fondets drift mot Lov og Finanstilsynets retningslinjer;
d) Følge opp Fondets drift mot de til enhver tid gjeldende avtaler mellom Njord AI og Fondet
der Njord AI er forvalter, herunder denne Forvalteravtalen, Fondets aksjonæravtale,
eventuelle konfidensialitetsavtaler osv.;
e) Identifisere og følge opp eventuelle tilfeller av interessekonflikter mellom Njord AI og
tredjeparter;
f) Følge opp og utvikle Fondets IT-systemer med henblikk på compliance-arbeidet;
g) Følge opp Fondets risikostyring;
h) Følge opp Fondets rapporteringsprosedyrer;
i) Følge opp klager fra Aksjonærene og etterse at eventuelle tiltak blir iverksatt;
j) Etterse at compliance-funksjonen blir revidert og følge opp funn og anbefalinger; og
k) Etterse at compliance-funksjonen har tilstrekkelig kapasitet og myndighet.
6.3. I tillegg til det som følger av punkt 6.2 over, skal Njord AI sin compliance-funksjon følge opp
rutineverket Njord AI bruker i arbeidet med Aksjonærene.
6.4. Compliance-ansvarlig i Njord AI skal rapportere direkte til styret i Njord AI.
7.

RISIKOSTYRING
7.1. Njord AI har ansvaret for god og tilstrekkelig risikostyring både i eget selskap og hva gjelder
Fondets drift, herunder:
a) Sikre at forståelsen av risiko inkluderer både finansiell og ikke-finansiell risiko;
b) Etablere metodikk for å identifisere-, måle- og følge opp risiko; og
c) Rapportere til Fondets styre minst en gang i året.
7.2. Leder for risikostyring i Njord AI er blant annet ansvarlig for arbeidet knyttet til:
a) Compliance-risiko;
b) Likviditetsoppfølging;
c) Kapitaldekningskrav/regulatoriske krav;
d) Kredittrisiko;
e) Verdsettelse og rapporteringsmetodikk;
f) Transaksjoner;
g) Datamodellering;
h) Forsikringsdekning;
i) Oppfølging av eiendeler; og
j) Kapasitetsoppfølging – kvantitet og kvalitet.
7.3. Njord AI skal arbeide for å utvikle prosedyrer med mål om over tid å stadig redusere risiko og
øke graden av kontroll i Fondets drift.
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8.

ADMINISTRASJONSTJENESTER
8.1. Njord AI skal arbeide for tilfredsstillende drift av Fondet, herunder at Fondets styre til enhver
tid er informert om Fondets drift i tråd med Lov og øvrige retningslinjer. Njord AI skal arbeide
med Fondet i henhold til Njord AIs etablerte prosedyrer, herunder men ikke begrenset til:
a) Sikre at Fondets regnskap er satt opp i tråd med anerkjente regnskapsprinsipper og at det
blir presentert for Fondets styre og generalforsamling innen utgangen av juni hvert år;
b) Sikre at selvangivelse blir utarbeidet og innsendt innen gjeldende frister;
c) Rapportere til Fondets styre ved behov og etter styrets rimelige ønske;
d) Assistere Fondet i forberedelse av og gjennomgang av materiale som gjelder
Investeringen og som skal inn i rapporter til Aksjonærer og myndigheter;
e) Oppnevne representanter til Advisory Board;
f) Sikre at Fondet møter sine forpliktelser og mottar inntekter i tråd med de avtaler som til
enhver tid er inngått;
g) Sikre at Fondet holder og sikrer verdier i tråd med de avtaler som til enhver tid inngått;
h) Sikre at Fondet får gjennomført finansielle transaksjoner etter gode rutiner og med lav
risiko;
i) Sikre at Fondet inngår en depotavtale med en egnet depotmottaker for Fondet; og
j) Sikre at Fondets verdier holdes adskilt fra Njord AIs eller andres eiendeler, og at Fondets
bankkonti og Investering er holdt i Fondets navn.

9.

HONORAR OG BETALINGSBETINGELSER
9.1. Generelt
9.1.1. Fondet er ansvarlig for å dekke merverdiavgift i henhold til Lov.
9.1.2. I tillegg til honorarer som nevnt under, skal Fondet være ansvarlig for alle direkte og
indirekte kostnader påløpt i forbindelse med driften av Fondet, herunder blant
annet:
a)
Transaksjonskostnader knyttet til Fondets investeringer eller salg, herunder
honorar til relevante rådgivere som engasjeres i slike prosesser;
b)
Kostnader relatert til verdsettelse, markedsundersøkelser eller annen
konsulentbistand;
c)
Styrehonorarer;
d)
Ekstraordinære kostnader, for eksempel relatert til søksmål;
e)
Kostnader relatert til innføring av nye rutiner som en følge av ny lovgivning
eller tilsynspraksis;
f)
Revisjonskostnader;
g)
Kostnader til regnskapsførsel og rapportering;
h)
Diverse kostnader relatert til reise og overvåkning av Investeringen og
i)
Kostnader til avholdelse av generalforsamlinger i Fondet og eventuelle andre
møter med Aksjonærene.
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9.2. Etableringshonorar
9.2.1. Fondet skal betale til Njord AI et Etableringshonorar.
9.2.2. Etableringshonoraret inkluderer dekning for direkte kostnader inkludert, men ikke
begrenset til:
a)
Utarbeidelse av søknad til Finanstilsynet om markedsføring av Fondet;
b)
Utarbeidelse av investorpresentasjon, Prospekt, nøkkelinformasjon og § 4-2skjema etter tråd med lov om alternative investeringsfond;
c)
Utarbeide utkast til Forvaltningsavtale, Tilretteleggingsavtale,
Distribusjonsavtale og øvrige relevante avtaler mellom Fondet og dets
leverandører;
d)
Stikkprøvekontroller av KYC- og AML-handlinger og eventuelle egnethetstester
foretatt overfor Fondets investorer;
e)
Gjennomgang av underleverandørers/utkontrakteringspartners internrutiner
for utførelse av relevante tjenester i henhold til avtaler nevnt i punkt 9.2.2 c)
over.
9.3. Forvaltningshonorar
9.3.1. Fondet skal betale til Njord AI et Forvaltningshonorar.
9.3.2. Forvaltningshonoraret inkluderer blant annet dekning for følgende kostnader:
a)
Generelle felleskostnader, herunder kontorkostnader som husleie, kostnader
til å holde datautstyr og programmer til bruk i arbeidet, telefon, kopiering
osv.;
b)
Lønn- og sosiale kostnader i Forvalters organisasjon og til ansatte i eventuelle
underleverandører av Njord AI dersom Njord AI velger å sette ut deler av
arbeidet under denne Forvaltningsavtalen;
c)
Kostnader til rapportering til Fondet forbundet med compliance- og riskfunksjonen; og
d)
Rapportering til Finanstilsynet (blant annet Annex IV-rapportering).
9.4. Andre kostnader
9.4.1. Eventuelle eksterne kostnader til juridisk rådgiver, revisor, konsulenter og lignende
skal belastes Fondet direkte. Dersom slike kostnader blir fakturert via Njord AI skal de
viderefaktureres Fondet uten andre påslag enn den kostnaden som påløper i
arbeidet med slik gjennomgående fakturering.
9.4.2. Fondet skal dekke kostnader til fondsadministrasjon, regnskap og årsoppgjør,
rapportering, styresekretærtjenester, likviditetsstyring, depotkostnader og andre
driftsrelaterte kostnader. Forvalter vil bistå i å opprette avtale om regnskapsførsel og
vil overvåke dette arbeidet.

10. INTERESSEKONFLIKTER

10.1. Dersom det skulle oppstå en situasjon hvoretter Njord AI eller ansatte i Njord AI har eller
kan få interesser i konflikt med Fondets interesser, skal dette rapporteres til Fondet uten
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ugrunnet opphold.
10.2. Njord AI skal informere Fondet uten ugrunnet opphold dersom Njord AI, eller ansatte i
Njord AI, har eierinteresser i et selskap som vurderes for en investering av Fondet, eller i
selskap som er kunde, leverandør eller konkurrent til et slikt selskap.
11. ANSVAR OG SKADESLØSHOLDELSE

11.1. Skadesløs Part skal bare kunne holdes ansvarlig for tap som følge av handlinger eller
unnlatelser under denne Forvaltningsavtalen, så langt dette skyldes den Skadesløse Parts
grove uaktsomhet, forsett eller svindel. Ansvaret under denne Forvaltningsavtalen skal
være oppad begrenset til det honorar Njord AI har mottatt over de siste 36 måneder før
et tap oppstod.
11.2. Fondet skal i den grad det er tillatt under gjeldende Lov, holde Skadesløs Part skadesløs
for ethvert forhold, herunder ansvar, handlinger, rettsforfølgelser, krav, kostnader, skader
og utgifter (inkludert advokatutgifter) pådratt eller som kommer til å bli pådratt som følge
av, i relasjon til, eller som et resultat av:
a) at Skadesløs Part er eller har opptrådt som medlem av Fondets styre; eller
b) at Skadesløs Part har levert tjenester til eller i relasjon til Fondet.
11.3. Dersom det følger av beslutning fra domstol eller annet offentlig organ at Skadesløs Part
ikke skal holdes skadesløs på grunn av at det aktuelle forholdet skyldes Skadesløs Parts
svindel, forsett, vesentlige mislighold av Forvaltningsavtalen, hensynsløse ignorering av
plikter og oppgaver i relasjon til Fondet eller grove uaktsomhet, skal Skadesløs Part ikke
holdes skadesløs etter dette punkt 11.
11.4. Utgifter (inkludert advokathonorarer og utlegg) som pådras av Skadesløs Part i forbindelse
med rettslig forfølgelse av krav relatert til Fondet skal betales av Fondet i forkant av
rettens beslutning, forutsatt at Skadesløs Part forplikter seg til å tilbakebetale beløpet for
det tilfelle at beslutning fra kompetent domstol bestemmer at Skadesløs Part ikke skal
holdes skadesløs av Fondet.
11.5. For å unngå enhver tvil skal enhver skadesløsholdelse under denne Forvaltningsavtalen
fortsette å ha virkning selv om Skadesløs Part opphører å fungere i noen form for funksjon
på vegne av Fondet.
11.6. Skadesløs Part skal ikke holdes ansvarlig for uaktsomhet, uærlighet eller ond tro utvist av
agent som handler på vegne av Skadesløs Part, forutsatt at agenten ble valgt, engasjert og
beholdt av Skadesløs Part med rimelig aktsomhet.
12. AVTALENS LØPETID OG OPPSIGELSE

12.1. Med mindre annet følger av denne Forvaltningsavtalen skal den løpe til alle Fondets
Investering har blitt realisert og Aksjonærene har mottatt oppgjør.
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12.2. Denne Forvaltningsavtalen kan sies opp med 2/3 flertall av Aksjonærene på
generalforsamling med 6 måneder varslingsfrist.
12.3. Ved vesentlig mislighold av en Part, kan den annen Part som ikke er i mislighold si opp
Forvaltningsavtalen med umiddelbar virkning. Dersom Fondet terminerer
Forvaltningsavtalen kan det velge om oppsigelsen skal være effektiv umiddelbart eller om
Forvaltningsavtalen skal fortsette å løpe for en periode begrenset til tre måneder fra
Fondets melding om oppsigelse er gjort kjent for Njord AI.
12.4. Ved terminering av Forvaltningsavtalen skal Njord AI sikre at alle verdier, dokumenter og
register som tilhører Fondet blir levert til Fondet eller Fondets representant.
13. GENERELT

13.1. Beskjeder og meldinger under denne Forvaltningsavtalen skal avgis i skriftlig form og skal
anses for å ha blitt tilfredsstillende sendt dersom det er skjedd i form av
ekspressleveranse fra et bud til mottakerens registrerte forretningsadresse eller ved epost til mottakerens oppgitte e-postadresse.
13.2. All kommunikasjon mellom Partene kan gjøres elektronisk.
13.3. Ingen unnlatelse av å utøve, eller forsinket utøvelse, av Partenes rettigheter, myndighet
eller privilegier etter Forvaltningsavtalen, skal regnes som en fraskrivelse av slike
rettigheter, myndigheter eller privilegier. Videre skal ingen helt eller delvis utøvelse av
rettighet, myndighet eller privilegier etter Forvaltningsavtalen utelukke noen annen eller
videre utøvelse av slike, eller utøvelse av andre rettigheter, myndighet eller privilegier.
Rettigheter og virkemidler som fremgår av denne Forvaltningsavtalen er kumulative og
ekskluderer ikke slike som følger av Lov.
13.4. For denne Forvaltningsavtalen gjelder Njord AIs standardvilkår, ref. vedlegg.
14. KONFLIKTLØSNING

14.1. Skulle Njord AI oppdage forhold under Fondets kontroll, som etter Njord AIs oppfatning,
dersom de ikke skulle bli korrigert, vil kunne føre til at Fondet eller Njord AI ikke vil utøve
sin virksomhet i tråd med gjeldene Lov eller Finanstilsynets praksis og derfor utgjøre en
trussel mot Njord AIs konsesjon under aifl., skal Njord AI gjøre Fondet oppmerksom på
dette og sammen med Fondet søke en rask løsning av forholdet.
14.2. Njord AI skal ha rett til å sette en tidsplan og instruere Fondet til å fatte de nødvendige
beslutninger for å rette opp forholdet.
14.3. Med henvisning til bestemmelsen over, for det tilfelle at Fondet skulle nekte å fatte de
beslutningene som etter Njord AIs oppfatning er nødvendige, skal dette regnes som et
vesentlig mislighold fra Fondets side under denne Forvaltningsavtalen.
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Oslo, [•] 2020

For Fondet

For Njord Alternative Investments AS

__________________________________

________________________________

Christian Fredrik Søbak Westad, styreleder

Magnus Brath Lund, daglig leder
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ADVISORY BOARD avtale
mellom
NJORD ALTERNATIVE INVESTMENTS AS
og
NJORD PROSJEKT 52 AS
(vil endre navn til Ski Etatbygg AS)
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ADVISORY BOARD AVTALE
Denne avtale ("Avtalen") er inngått [•] 2020 mellom:

(1) Njord Alternative Investments AS, et norsk aksjeselskap med org. nr. 921 787 847og registrert
forretningsadresse Dronning Mauds gate 1, 0250 Oslo ("Njord AI"); og
(2) Njord Prosjekt 52 AS (under navneendring til Ski Etatbygg AS), et norsk aksjeselskap og alternativt
investeringsfond med org. nr. 925 604 259 og registrert forretningsadresse c/o Njord Alternative
Investments AS, Dronning Mauds gate 1, 0250 Oslo ("Fondet").
Njord AI og Fondet er også sammen omtalt som "Partene", eller enkeltvis som en "Part".
1

BAKGRUNN OG FORMÅL

(i)

Fondet er et norsk aksjeselskap og alternativt investeringsfond underlagt lov om
aksjeselskaper av 13. juni 1997 nr. 44 ("Aksjeloven") og lov om forvaltning av alternative
investeringsfond av 20. juni 2014 nr. 28 ("AIF-loven").

(ii)

Fondets vedtektsfestede virksomhet er "utvikling, forvaltning og investering i andre
selskaper, samt investering i fast eiendom og andre formuesgoder og alt som står i
forbindelse med forannevnte virksomheter".

(iii)

I henhold til Fondets investeringsstrategi, skal Fondet investere i et målselskap som eier
og har hjemmel til en norsk næringseiendom i Vestveien 16, Ski (Gnr. 136, Bnr. 229)
("Eiendommen"). Fondets investeringsstrategi skal ikke endres.

(iv)

Njord Alternative Investments AS skal være kapitalforvalter for Fondet ("Forvalter") i
henhold til forvaltningsavtalen ("Forvaltningsavtalen"). Forvalter skal utføre oppgaven
som forvalter i henhold til AIF-loven. Forvalters oppgaver og godtgjørelse fremgår av
Forvaltningsavtalen.

(v)

Formålet med denne Avtalen er å definere oppdraget til Fondets advisory board ("Advisory
Board"). Advisory Board vil fungere som et rådgivende organ for Forvalter i forbindelse
med forvaltning av Fondet.

2

VALG AV MEDLEMMER I ADVISORY BOARD

(i)

Medlemmene i Fondets Advisory Board velges av Forvalter, og skal representere mangfoldet
blant investorene i Fondet. I utgangspunktet velges medlemmene for hele Fondets levetid,
med mindre annet er bestemt. Dersom noen medlemmer fratrer vervet, skal Forvalter
utpeke nye medlemmer.

(ii)

Medlemmene i Advisory Board skal ikke motta honorar for deltakelsen.

(iii)

Det skal velges 3-5 medlemmer i Advisory Board.

3

ROLLER OG ANSVAR

(i)

Tjenestene til Advisory Board vil være å bistå Forvalter med problemstillinger tilknyttet
forvaltningen av Fondet. Forvalter plikter å informere Advisory Board i god tid før
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materielle beslutninger i Fondet blir tatt, slik at de er stand til å komme med innspill til
beslutningsprosessen. Tjenestene kan omfatte, men ikke være begrenset til;
•

Råd angående kjøp og salg av Eiendommen, herunder valg av evt. ekstern
motpart som skal bistå ved transaksjon(er) i Fondet

•

Råd angående utvidelse eller reduksjon av Fondets levetid

•

Råd angående markedsføring og forvaltningstjenester

•

Bidra med innsikt og refleksjoner fra perspektivet til investorene i Fondet

•

Konferering i forbindelse med evt. reforhandling av Forvaltningsavtalen og andre
avtaler som Fondet skal inngå med eksterne leverandører

(ii)

Advisory Board skal ivareta interessene til investorene i Fondet, herunder gi Forvalter
innspill på hvilken informasjon som er etterspurt blant investorene.

(iii)

Advisory Board kan dersom de anser det nødvendig, informere investorene i Fondet om
forhold som bør behandles på en ekstraordinær generalforsamling, herunder eksempelvis
dersom Advisory Board mener at Forvalter ikke handler i samsvar med Fondets mandat
og/eller Forvaltningsavtalen.

Oslo, [•] 2020

For Fondet

For Njord Alternative Investments AS

__________________________________

________________________________

Christian Fredrik Søbak Westad, styreleder

Magnus Brath Lund, daglig leder
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Denne avtalen ("Tilretteleggeravtalen") gjelder tilrettelegging av prosjektet Njord Prosjekt 52 AS,
org.nr. 925 604 259 ("Fondet") og er inngått mellom:
1) Njord Alternative Investments AS, et norsk aksjeselskap med org. nr. 921 787 847 og registrert
forretningsadresse Dronning Mauds Gate 1, 0250 Oslo ("Njord AI"); og
2) Njord Securities AS, et norsk aksjeselskap med org.nr. 988 716 278 og registrert
forretningsadresse Dronning Mauds gate 1, 0250 Oslo ("Njord").
Njord AI og Njord er også sammen omtalt som "Partene", eller enkeltvis som en "Part".

1.

BAKGRUNN



Njord AI har konsesjon fra Finanstilsynet til å virke som forvalter for alternative
investeringsfond under norsk lov om forvaltning av alternative investeringsfond ("aifl.").



Fondet er et alternativt investeringsfond, jf. aifl. § 1-2 (a).



Fondets vedtektsfestede virksomhet er "utvikling, forvaltning og investering i andre selskaper,
samt investering i fast eiendom og andre formuesgoder og alt som står i forbindelse med
forannevnte virksomheter".



I henhold til Fondets investeringsstrategi, skal Fondet investere i et målselskap som eier og har
hjemmel til en norsk næringseiendom i Vestveien 16, Ski (Gnr. 136, Bnr. 229) ("Eiendommen").
Fondets investeringsstrategi skal ikke endres.



Njord AI har blitt utnevnt til forvalter for Fondet under slike betingelser som er nærmere
redegjort for i Forvaltningsavtalen.



Njord er et verdipapirforetak med tillatelse fra Finanstilsynet til å tilrettelegge prosjekter til
profesjonelle parter, jf. verdipapirhandelloven § 2-6 (2) nr. 3 og nr. 5 og har egnet erfaring for
å kunne tilrettelegge prosjekter som det Fondet ønsker å etablere.



Njord har kompetanse med det område hvor Fondet, i tråd med sine vedtekter, vil søke å
investere til fordel for sine investorer.



Njord ønsker å tilby sine tjenester til Njord AI i tråd med de bestemmelser som fremgår av
denne Tilretteleggeravtalen med vedlegg.

Partene har blitt enige som følger:
2.

DEFINISJONER

Agent

betyr enhver fysisk eller juridisk person som, under Njords ansvar og
for Njords egen regning og risiko, driver virksomhet som er tillatt
under verdipapirhandelloven og er underlagt tilsyn av Finanstilsynet.
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Agenter kan være både uavhengige verdipapirforetak regulert av
Finanstilsynet og tilknyttede agenter av Njord.
Eiendommen

betyr en moderne kontoreiendom med adresse Vestveien 16, Ski
(Gnr. 136, Bnr. 229).

Eiendomsselskapet

betyr Njord Prosjekt 51 AS, et norsk aksjeselskap med org. nr. 925 604
224 og registrert forretningsadresse c/o Njord Alternative
Investments AS, Dronning Mauds gate 1, 0250 Oslo.

Emisjonen

betyr den planlagte emisjonen i Fondet, som skal gjennomføres på de
vilkår og betingelser som nærmere beskrevet i Prospektet. Etter
Emisjonen vil ikke Njord Securities lenger være aksjonær i Fondet.

Fondet

betyr Njord Prosjekt 52 AS (under navneendring til Ski Etatbygg AS), et
norsk aksjeselskap og alternativt investeringsfond, med org. nr. 925
604 259 og registrert forretningsadresse c/o Njord Alternative
Investments AS, Dronning Mauds gate 1, 0250 Oslo. Ut fra
sammenhengen kan begrepet også henvise til styret i Fondet.

Forvaltningsavtalen

betyr avtalen om forvaltning av Fondet inngått mellom Njord AI og
Fondet.

Investering

betyr Fondets planlagte investering slik den er beskrevet i Prospektet.

Lov

betyr de til enhver tid gjeldende norske lover og forskrifter.

Målselskapet

betyr Ski Eiendomsinvest AS, et norsk aksjeselskap med org. nr. 989
558 846, som har hjemmel og 100 % eierskap til Eiendommen.

NOK

betyr norske kroner.

Prospekt

betyr prospektet utarbeidet i forbindelse med Emisjonen i Fondet i
henhold til reglene i lov av 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel
(Verdipapirhandelloven) og Europaparlaments- og Rådsforordning
(EU) 2017/1129 (Prospektforordningen), datert 20. november 2020.

Skadesløs Part

betyr i) Fondet, Njord og Njord AI, ii) styret i Fondet, Njord og Njord
AI, iii) og enhver direktør, agent og ansatt i Fondet, Njord eller Njord
AI og iv) nærstående parter til enhver som er nevnt i i)-iii).
Nærstående parter skal forstås slik dette er definert i aksjeloven § 1-5.
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Tilretteleggingshonoraret

betyr det engangshonoraret som skal betales av Fondet, etter kontroll
av Njord AI, til Njord ved endt Emisjon. Tilretteleggingshonoraret
dekker leveranser av de tjenester som skal leveres av Njord i henhold
til denne Tilretteleggeravtalen. Tilretteleggingshonoraret utgjør 2,0 %
av Fondets egenkapital fra Emisjonen.

Tilrettelegging av
fremmedkapital

Njord er berettiget til et markedsmessig honorar på 1 % av
låneutmålingen for tilrettelegging av en eventuell
obligasjonsfinansiering. Njord AI vil, på vegne av Fondet, betale
honoraret tilknyttet tilrettelegging av fremmedkapital til Njord når
Fondet blir etablert (på tidspunktet gjeldsinvestorer går inn i Fondet).

3. UTNEVNELSE OG AUTORITET
3.1. Utover det som følger av denne Tilretteleggeravtalen eller av Lov, skal Njord ikke ha rett
til å binde, representere eller fatte vedtak på vegne av Njord AI eller Fondet.
3.2.

Njord AI skal til enhver tid ha adgang til enhver informasjon Njord måtte ha og som Njord
AI mener er relevant og viktig for at Njord AI skal kunne ivareta sine forpliktelser under
denne Tilretteleggeravtalen, Forvaltningsavtalen og Lov.

3.3.

Innenfor rammene av gjeldende Lov og denne Tilretteleggeravtalen, skal Njord være
forpliktet til å innrette seg etter skriftlige instrukser gitt av Njord AI eller Fondet.

3.4.

Ved utførelsen av sine forpliktelser under denne Tilretteleggeravtalen, skal Partene alltid
opptre profesjonelt og i tråd med Tilretteleggeravtalen og gjeldende Lov.

4. IT, KOMMUNIKASJON OG TJENESTER
4.1. All kommunikasjon mellom Partene skal være dokumentert og søkbar.
4.2.

Partene skal søke å holde hverandre informert om alle relevante omstendigheter som
gjelder deres forskjellige roller i relasjon til Fondet og som det vil være nyttig eller
nødvendig for den andre Parten å kjenne til for at denne skal kunne utføre sine oppgaver
overfor Fondet på best mulig måte.

4.3.

Partene skal følge opp kommunikasjon fra den andre Parten uten unødvendig forsinkelse.

5. TILRETTELEGGINGSTJENESTER OG INVESTERINGSPROSESS
5.1. Njord har søkt og analysert en rekke investeringsmuligheter og lagt til rette for
Investeringen som forelagt Njord AI.
5.2.

Njord har etablert en produktgodkjennelseskomité som faglig instans for å vurdere og
kvalitetssikre alle potensielle prosjekter i Fondet som Njord presenterer. Komiteen er et
overordnet og frittstående organ med beslutningsmyndighet i saker knyttet til
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godkjenning av nye prosjekter i Fondet. Alle potensielle transaksjoner i Fondet
presenteres for produktgodkjennelseskomiteen.
5.3.

Daglig leder i Njord AI er medlem i Njords produktgodkjennelseskomité.

5.4.

Njord AI har bedt Njord tilrettelegge for Investeringen ved å etablere nødvendige avtaler,
gjennomføre nødvendig teknisk, juridisk og økonomisk "due diligence", søke ekstern
kapital osv. med ønske om å redusere risiko og sikre et godt resultat for Fondet ved den
planlagte Investeringen. I tillegg skal Njord løpende bistå Fondet og/eller underliggende
selskaper på styremøter, generalforsamlinger eller liknende ved behov i hele Fondets
levetid og frem til realisasjon av Fondet og dets underliggende verdier.

5.5.

Njord AI skal gjøre sin egen vurdering av risikoen ved å investere i Eiendommen. Gitt en
positiv vurdering, skal Njord AI søke om markedsføringstillatelse for å kunne distribuere
Fondet til ikke-profesjonelle investorer.

5.6.

Njord AI vil på vegne av Fondet fatte endelig investeringsbeslutning.

5.7.

I bestillingsperioden i Emisjonen skal Njord være ansvarlig for å føre tegningsbok,
utarbeide tildelingsbrev og distribuere disse i henhold til endelig tegningsliste, samt være
ansvarlig for emisjonskonto og registrering av mottatt egenkapital fra emisjonen.

6. RISIKOSTYRING OG COMPLIANCE
6.1. Njord forplikter seg til enhver tid å ha kvalifiserte medarbeidere til rådighet for utførelse
av de tjenestene som skal leveres av Njord.
6.2.

Njord skal vedlikeholde en compliance-funksjon som tilfredsstiller kravene som stilles i de
tillatelsene Njord har fått av Finanstilsynet, herunder prosedyrer som gjelder
tilrettelegging av potensielle investeringer i næringseiendom.

6.3.

Njord skal til følge de til enhver tid gjeldende regler om god forretningsskikk og
eierstyring.

6.4.

Njord skal løpende informere Njord AI om compliance-relaterte hendelser og avvik som
oppstår i forbindelse med Njords utførelse av sine oppgaver under denne
Tilretteleggeravtalen. Rapportering i henhold til denne bestemmelsen skal bestå av en
redegjørelse av hendelsen/avviket, relevant dokumentasjon og en beskrivelse av
iverksatte tiltak. Rapporteringsplikten omfatter også alle omstendigheter av betydning for
Njords oppfyllelse av sine plikter under denne Tilretteleggeravtalen. Rapporteringsplikten
gjelder hele Fondets levetid.

6.5.

Njord AI skal ha anledning til å kommunisere direkte med compliance-funksjonen i Njord,
samt etterspørre og få oversendt all dokumentasjon som Njord AI anser relevant for å
kunne vurdere Njords etterlevelse av plikter under denne Tilretteleggeravtalen og
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relevant Lov.
7. HONORAR OG BETALINGSBETINGELSER
7.1. Njord AI skal kontrollere overføring av Tilretteleggerhonorar.
7.2.

Fondet skal dekke Njords utgifter som pådras i forbindelse med
Tilretteleggingstjenestene, herunder honorar til advokater, revisorer og andre rådgivere
engasjert av Njord AI. Njord kan instruere sine rådgivere om å fakturere Fondet direkte for
slike honorar.

7.3.

Utgifter til reiser og losji i tilknytning til gjennomføring av tilretteleggeroppdraget skal
også dekkes av Fondet.

7.4.

Tilretteleggerhonoraret er oppgitt eks mva. Fondet er ansvarlig får å dekke merverdiavgift
etter til den til enhver tid gjeldende regler.

8. INTERESSEKONFLIKTER
8.1. Dersom det skulle oppstå en situasjon hvoretter Njord eller ansatte i Njord kan få
interesser i konflikt med Fondets eller Njord AIs interesser, skal dette rapporteres til Njord
AI uten ugrunnet opphold.
8.2.

Njord eller Njord AI skal informere den annen Part uten ugrunnet opphold dersom Njord
eller Njord AI eller noen av dets ansatte, har eller får eierinteresser i et selskap som
vurderes for en investering av Fondet, eller i selskap som kunde, leverandør eller
konkurrent til et slikt selskap.

9. ANSVAR OG SKADESLØSHOLDELSE
9.1. Skadesløs Part skal bare kunne holdes ansvarlig for tap som følge av handlinger eller
unnlatelser under denne Tilretteleggeravtalen, så langt dette skyldes den Skadesløse Parts
grove uaktsomhet, forsett eller svindel. Ansvaret under denne Tilretteleggeravtalen skal
være oppad begrenset til det honorar Tilrettelegger har mottatt over de siste 36 måneder
før et tap oppstod.
9.2.

Fondet skal i den grad det er tillatt under gjeldende Lov, holde Skadesløs Part skadesløs
for ethvert forhold, herunder ansvar, handlinger, rettsforfølgelser, krav, kostnader, skader
og utgifter (inkludert advokatutgifter) pådratt eller som kommer til å bli pådratt som følge
av, i relasjon til, eller som et resultat av:
a)
at Skadesløs Part er eller har opptrådt som medlem av Fondets styre; eller
b) at Skadesløs Part har levert tjenester til eller i relasjon til Fondet.

9.3.

Dersom det følger av beslutning fra domstol eller annet offentlig organ at Skadesløs Part
ikke skal holdes skadesløs på grunn av at det aktuelle forholdet skyldes Skadesløs Parts
svindel, forsett, vesentlige mislighold av Tilretteleggeravtalen, hensynsløse ignorering av
plikter og oppgaver i relasjon til Fondet eller grove uaktsomhet, skal Skadesløs Part ikke
holdes skadesløs etter dette punkt 9.
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9.4.

Utgifter (inkludert advokathonorarer og utlegg) som pådras av Skadesløs Part i
forbindelse med rettslig forfølgelse av krav relatert til Fondet skal betales av Fondet i
forkant av rettens beslutning, forutsatt at Skadesløs Part forplikter seg til å tilbakebetale
beløpet for det tilfelle at beslutning fra kompetent domstol bestemmer at Skadesløs Part
ikke skal holdes skadesløs av Fondet.

9.5.

For å unngå enhver tvil skal enhver skadesløsholdelse under denne Tilretteleggeravtalen
fortsette å ha virkning selv om Skadesløs Part opphører å fungere i noen form for funksjon
på vegne av Fondet.

9.6.

Skadesløs Part skal ikke holdes ansvarlig for uaktsomhet, uærlighet eller ond tro utvist av
agent som handler på vegne av Skadesløs Part, forutsatt at agenten ble valgt, engasjert og
beholdt av Skadesløs Part med rimelig aktsomhet.

10. AVTALENS LØPETID OG AVSLUTNING
10.1.
Med mindre Tilretteleggeravtalen termineres etter dens bestemmelser skal den løpe til
Investeringen har blitt realisert og investorene i Fondet har mottatt endelig oppgjør.
10.2.

Dersom Njord AI finner at det er i Fondets aksjonærer sin interesse å avslutte
Tilretteleggeravtalen skal Njord AI kunne gjøre det med umiddelbar virkning, forutsatt at
Emisjonen ikke blir gjennomført.

10.3.

Ved et vesentlig mislighold av denne Tilretteleggeravtalen, kan den annen Part som ikke
er i mislighold si opp Tilretteleggeravtalen med umiddelbar virkning. Dersom Njord AI sier
opp Tilretteleggeravtalen, kan Njord AI velge om oppsigelsen skal være effektiv
umiddelbart eller om Tilretteleggeravtalen skal fortsette å løpe for en periode begrenset
til tre måneder fra Njord AIs melding om terminering er gjort kjent for Njord.

10.4.

Tilretteleggeravtalen termineres automatisk og umiddelbart dersom Forvaltningsavtalen
mellom Njord AI og Fondet blir terminert.

10.5.

Ved terminering av Tilretteleggeravtalen skal Njord sikre at alle verdier, dokumenter og
register som tilhører Njord AI eller Fondet blir levert til Njord AI.

11. KONFIDENSIALITET
11.1.
Partene er enige om å holde innholdet i Tilretteleggeravtalen og andre avtaler relatert til
denne, konfidensielle overfor tredje part. Konfidensialitetsbestemmelsen kommer
imidlertid ikke til anvendelse overfor investorene i Fondet, Partenes revisor eller offentlig
myndighet, herunder Finanstilsynet og Datatilsynet. Offentlig kontrollmyndighet skal med
hjemmel i lov eller vedtak gis den tilgang kontrollmyndighet anser nødvendig for å utføre
sin virksomhet.
11.2.

Konfidensialitet gjelder all informasjon som har blitt eller vil bli delt mellom Partene.

11.3.

Njord skal ikke signere konfidensialitetsavtaler på vegne av Njord AI eller Fondet.
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11.4.

Partene er enige om at konfidensialitetsplikten ikke kommer til anvendelse dersom det
kan bevises skriftlig at informasjonen:
a) Var i Partens besittelse før inngåelse i forhandlinger som medførte at Parten inngikk
Tilretteleggeravtalen;
b) Er eller blir en del av det offentlige rom uten at det medfører et brudd på
Tilretteleggeravtalen eller annen rettsstridig handling av den Part som har gitt
informasjonen;
c) Er avgitt i medhold av administrativ eller rettslig beslutning;
For det tilfelle at bare en del av informasjonen faller inn under noen av de ovennevnte
bestemmelsene, skal bare denne delen av informasjonen holdes utenfor bestemmelsene
om informasjonsanvendelse- og avgivelse i Tilretteleggeravtalen.

12. GENERELT
12.1.
Beskjeder og meldinger under denne Tilretteleggeravtalen skal avgis i skriftlig form og skal
anses for å ha blitt tilfredsstillende sendt dersom det er skjedd i form av
ekspressleveranse fra et bud til mottakerens registrerte forretningsadresse eller ved epost til mottakerens oppgitte e-postadresse.
12.2.

All kommunikasjon mellom Partene kan gjøres elektronisk.

12.3.

Njord AI skal til enhver tid ha rett til å inspisere informasjon under Njords kontroll som
gjelder arbeidet Njord har eller vil utføre for Njord AI, herunder blant annet rapporter,
revisorbrev, analyser, due diligence informasjon som gjelder eksisterende og mulige nye
investeringer og interne kontrollprosedyrer.

12.4.

Njord skal opprettholde en beredskapsplan for katastrofesituasjoner og periodisk testing
av sikkerhetskopieringsfasiliteter.

12.5.

Alle rettigheter (varemerke, opphavsrett, annet eierskap eller brukerrettigheter,
materielle eller immaterielle rettigheter) tilknyttet bruk av navnet til Njord AI eller Njord
skal forbli hos eierne av Njord AI eller eierne av Njord. Etter oppsigelse av denne
Tilretteleggeravtalen kan ingen av Partene bruke den annen Parts navn i noen
sammenheng uten skriftlig aksept. Korrigerende tiltak skal, om nødvendig, iverksettes og
gjennomføres så raskt som mulig.

12.6.

Ingen unnlatelse av å utøve, eller forsinket utøvelse, av Partenes rettigheter, myndighet
eller privilegier etter Tilretteleggeravtalen, skal regnes som en fraskrivelse av slike
rettigheter, myndighet eller privilegier. Videre skal ingen helt eller delvis utøvelse av
rettighet, myndighet eller privilegier under Tilretteleggeravtalen utelukke noen annen
eller videre utøvelse av slike, eller utøvelse av andre rettigheter, myndighet eller
privilegier. Rettigheter og virkemidler som fremgår av Tilretteleggeravtalen er kumulative
og ekskluderer ikke slike som følger av Lov.
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13. KONFLIKTLØSNING
13.1.
Skulle Njord AI oppdage forhold under Njords kontroll, som etter Njord AIs oppfatning, vil
kunne føre til at Fondet eller Njord AI ikke vil kunne drive i tråd med gjeldene Lov eller
Finanstilsynets praksis og derfor utgjør en trussel mot Njord AI sin konsesjon under aifl.,
skal Njord AI gjøre Njord oppmerksom på dette og sammen med Njord søke en rask
løsning på forholdet.
Njord AI skal ha rett til å sette en tidsplan og instruere Njord til å fatte de nødvendige
beslutninger for å rette opp forholdet.
13.2.

Med henvisning til bestemmelsen over, i tilfelle Njord skulle nekte å fatte de
beslutningene som etter Njord AI oppfatning er nødvendige, skal dette regnes som et
vesentlig mislighold fra Njord sin side av denne Tilretteleggeravtalen.

14. LOV OG VERNETING
14.1.
Tilretteleggeravtalen og enhver tvist forbundet med den skal være underlagt norsk rett.
14.2.

Enhver tvist om gyldigheten, tolkningen eller gjennomføringen av Tilretteleggeravtalen
som ikke kan løses ved forhandlinger, skal bringes inn for de ordinære norske domstoler.
Oslo tingrett vedtas som verneting.

Oslo, [•] 2020

For Njord Securities AS

For Njord Alternative Investments AS

__________________________________

________________________________

Christian Westad, leder Corporate Finance

Magnus Brath Lund, daglig leder
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Denne avtalen ("Distribusjonsavtalen") gjelder markedsføringen av Njord Prosjekt 52 AS (vil endre
navn til Ski Etatbygg AS), org. nr. 925 604 259 ("Fondet") og er inngått mellom:
1) Njord Alternative Investments AS, et norsk aksjeselskap med org. nr. 921 787 847 og registrert
forretningsadresse Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo ("Njord AI"); og
2) [DISTRIBUTØR], et norsk aksjeselskap med org. nr. [ORG.NR] og registrert forretningsadresse
[ADRESSE] ("Distributør").
Njord AI og Distributør er også sammen omtalt som "Partene", eller enkeltvis som "Part".
1. BAKGRUNN
 Njord AI har konsesjon fra Finanstilsynet til å virke som forvalter for alternative
investeringsfond under norsk lov om forvaltning av alternative investeringsfond ("aifl.").


Fondet er et norsk aksjeselskap og alternativt investeringsfond, jf. aifl. § 1-2 (a).



Fondets vedtektsfestede virksomhet er "utvikling, forvaltning og investering i andre
selskaper, samt investering i fast eiendom og andre formuesgoder og alt som står i
forbindelse med forannevnte virksomheter".



I henhold til Fondets investeringsstrategi, skal Fondet investere i et målselskap som eier og
har hjemmel til en norsk næringseiendom i Vestveien 16, Ski (Gnr. 136, Bnr. 229)
("Eiendommen"). Fondets investeringsstrategi skal ikke endres.



Fondet har tillatelse fra Finanstilsynet til å markedsføres ovenfor profesjonelle og ikkeprofesjonelle investorer, jf. aifl. §§ 6-1 og 7-1.



Njord AI har blitt utnevnt til forvalter for Fondet under slike betingelser som er nærmere
redegjort for i Forvaltningsavtalen og Prospektet (som definert under).



Distributør er et verdipapirforetak med tillatelse fra Finanstilsynet til å yte tjenester som
investeringsrådgiver, jf. verdipapirhandelloven § 2-1 (1) nr. 5.



Distributør har erfaring med å markedsføre og distribuere investeringsmuligheter som
presentert i Prospektet til kundesegmenter innenfor rammene lovgiver oppstiller for
investeringsrådgivervirksomheten.



Distributør har kompetanse med det område hvor Fondet, i tråd med sine vedtekter, vil søke
å investere til fordel for sine investorer.



Distributør ønsker å tilby sine tjenester til Njord AI i tråd med de bestemmelser som fremgår
av denne Distribusjonsavtalen med vedlegg.



Distribusjonsavtalen regulerer kun Distributørs tjenester som skal leveres i forbindelse med
Emisjonen i Fondet.
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Partene har blitt enige som følger:
2. DEFINISJONER
Agent

betyr enhver fysisk eller juridisk person som, under Skadeløs Part
ansvar og for Skadeløs Par egen regning og risiko, driver virksomhet
som er tillatt under verdipapirhandelloven og er underlagt tilsyn av
Finanstilsynet. Agenter kan være både uavhengige verdipapirforetak
regulert av Finanstilsynet og tilknyttede agenter av Skadeløs Part.

Emisjonen

betyr den planlagte emisjonen i Fondet, som skal gjennomføres på
de vilkår og betingelser som nærmere beskrevet i Prospektet. Etter
Emisjonen vil ikke Njord Securities AS lenger være aksjonær i
Fondet.

Fondet

betyr Njord Prosjekt 52 AS, et norsk aksjeselskap og alternativt
investeringsfond med org.nr. 925 604 259 og registrert
forretningsadresse c/o Njord Alternative Investments AS, Dronning
Mauds gate 1, 0250 Oslo. Ut fra sammenhengen kan begrepet også
henvise til styret i Fondet.

Forvaltningsavtalen

betyr avtalen om forvaltning av Fondet inngått mellom Njord AI og
Fondet (inntatt her som vedlegg 3).

Investering

betyr Fondets planlagte investering slik den er beskrevet i
Prospektet.

Lov

betyr den til enhver tid gjeldende norsk lovgivning.

NOK

Betyr norske kroner.

Prospektet

betyr prospektet utarbeidet i forbindelse med Emisjonen i Fondet i
henhold til reglene i lov av 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel
(Verdipapirhandelloven) og Europaparlaments- og Rådsforordning
(EU) 2017/1129 (Prospektforordningen), datert 20. november 2020
(inntatt her som vedlegg 2).

Skadesløs Part

betyr i) Fondet, Distributør og Njord AI, ii) styret i Fondet, Distributør
og Njord AI, iii) enhver direktør, agent og ansatt i Fondet, Distributør
eller Njord AI og iv) nærstående parter til enhver som er nevnt i i)iii). Nærstående parter skal forstås slik dette er definert i aksjeloven
§ 1-5.
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Tegningshonorar

betyr tegningshonoraret, som etter kontroll og aksept av Njord AI,
skal betales til Distributør ved gjennomføring av Emisjonen.
Tegningshonoraret vil variere ut fra størrelsen på Emisjonen i Fondet
og kan maksimalt utgjøre 4,50 % av det totale tegningsbeløpet i
Emisjonen. Tegningshonoraret skal betales av den enkelte bestiller i
Emisjonen og faktureres via Fondet. Tegningshonoraret dekker
leveranser av de tjenester som inngår i denne Distribusjonsavtalen.

3. UTNEVNELSE OG AUTORITET
3.1. Utover det som følger av denne Distribusjonsavtalen eller av Lov, skal Distributør ikke ha
rett til å binde, representere eller fatte vedtak på vegne av Njord AI eller Fondet.
3.2.

Njord AI skal til enhver tid ha adgang til enhver informasjon Distributør måtte ha og som
Njord AI mener er relevant og viktig for at Njord AI skal kunne ivareta sine forpliktelser
under denne Distribusjonsavtalen, Forvaltningsavtalen og Lov.

3.3.

Innenfor rammene av gjeldende Lov og denne Distribusjonsavtalen, skal Distributør være
forpliktet til å innrette seg etter skriftlige instrukser gitt av Njord AI eller Fondet.

3.4.

Ved utførelsen av sine forpliktelser under denne Distribusjonsavtalen, skal Partene alltid
opptre profesjonelt og i tråd med Distribusjonsavtalen og gjeldende Lov.

3.5.

Denne Distribusjonsavtalen er ikke til hinder for at Njord AI inngår avtaler med andre
distributører enn Distributør.

4. IT, KOMMUNIKASJON OG TJENESTER
4.1. All kommunikasjon mellom Partene skal være dokumentert og søkbar.
4.2.

Partene skal søke å holde hverandre informert om alle relevante omstendigheter som
gjelder deres forskjellige roller i relasjon til Fondet og som det vil være nyttig eller
nødvendig for den andre Parten å kjenne til for at denne skal kunne utføre sine oppgaver
overfor Fondet på best mulig måte.

4.3.

Partene skal følge opp kommunikasjon fra den andre Parten uten unødvendig forsinkelse.

5. DISTRIBUSJONSTJENESTER
5.1. Distributør skal gjennomføre markedsførings- og salgsaktiviteter på vegne av Njord AI for
Fondet, herunder:
a) Gjennomføre investorklassifisering og hvitvaskingskontroll av potensielle investorer;
b) Gjennomføre egnethetsvurderinger tilpasset kundens klassifisering; og
c) Gjennomføre andre relevante kundekontroller av potensielle investorer.
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5.2.

Distributør skal ikke fungere som tegningssted i Emisjonen. Potensielle investorer i
Emisjonen tegner seg for aksjer i Fondet hos Njord AI eller Njord Securities AS
("Tilrettelegger").

5.3.

Det utarbeides et Prospekt i forbindelse med Emisjonen i Fondet.

5.4.

Ved markedsføring av Fondet skal Distributør sikre at Distributør opptrer i
overenstemmelse med de lover, regler og gjeldende tillatelser som gjelder for
markedsføring av alternative investeringsfond i Norge.

6. BISTAND TIL INVESTOR
6.1.
Distributør skal yte bistand til potensielle investorer i forbindelse med Emisjonen,
herunder;
a) Kontakte potensielle investorer dersom det er forhold av betydning som krever
investorens oppmerksomhet;
b) Opptre som nøytralt talerør og kontaktledd for investorene i Fondet; og
c) Administrere og formidle bestillinger i Emisjonen til Forvalter eller Tilrettelegger.
6.2.

Distributørs tilbud av andre investeringstjenester til potensielle investorer reguleres ikke
av denne Distribusjonsavtalen.

7. RISIKOSTYRING OG COMPLIANCE
7.1.
Distributør forplikter seg til enhver tid å ha kvalifiserte medarbeidere til rådighet for
utførelse av de tjenestene som skal leveres til Njord AI under denne
Distribusjonsavtalen.
7.2.

Distributør skal vedlikeholde en risk- og compliance-funksjon som tilfredsstiller kravene
som stilles i de tillatelsene Distributør har fått av Finanstilsynet, herunder prosedyrer
som gjelder investorklassifisering, anti-hvitvaskingsprosedyrer, sikring av databaser som
inneholder personlig informasjon og prosedyrer for å ivareta nødvendig konfidensialitet.

7.3.

Distributør skal følge de til enhver tid gjeldende regler om god forretningsskikk og
eierstyring.

7.4.

Distributør skal løpende informere Njord AI om compliance- og risk-relaterte hendelser
og avvik som oppstår i forbindelse med Distributørs utførelse av sine oppgaver under
denne Distribusjonsavtalen. Rapportering i henhold til denne bestemmelsen skal bestå
av en redegjørelse av hendelsen/avviket, relevant dokumentasjon og en beskrivelse av
iverksatte tiltak. Rapporteringsplikten omfatter også alle omstendigheter av betydning
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for Distributørs oppfyllelse av sine plikter under denne Distribusjonsavtalen.
Rapporteringsplikten gjelder i hele bestillingsperioden til Fondet.
7.5.

Njord AI skal uoppfordret motta fra Distributør alle dokumenter relatert til
egnethetsvurdering og hvitvaskingskontroll for samtlige bestillere i Fondet. Distributør
forplikter seg også, på Njord AIs forespørsel, til å oversende slik dokumentasjon til Njord
AI for alle juridiske og fysiske personer Fondet har blitt markedsført til, men som ikke
nødvendigvis har gjort en bestilling i Fondet.

7.6.

Njord AI skal ha anledning til å kommunisere direkte med risk- og compliance
funksjonen hos Distributør, samt etterspørre og få oversendt all dokumentasjon som
Njord AI anser relevant for å kunne vurdere Distributørs etterlevelse av sine plikter
under denne Distribusjonsavtalen og relevant Lov.

8. HONORAR OG BETALINGSBETINGELSER
8.1.
Njord AI skal kontrollere overføringen av Tegningshonoraret til Distributør.
8.2.

Tegningshonoraret er oppgitt eks. mva. Fondet er ansvarlig for å dekke mva. etter den til
enhver tid gjeldende regler.

9. INTERESSEKONFLIKTER
9.1.
Dersom det skulle oppstå en situasjon hvoretter Distributør eller ansatte i Distributør
kan få interesser i konflikt med Fondets eller Njord AIs interesser, skal dette rapporteres
til Njord AI uten ugrunnet opphold.
9.2.

Distributør eller Njord AI skal informere den annen Part uten ugrunnet opphold dersom
Distributør eller Njord AI, eller noen av dets ansatte, har eller får eierinteresser i et
selskap som vurderes for en investering av Fondet, eller i selskap som kunde, leverandør
eller konkurrent til et slikt selskap.

10. ANSVAR OG SKADESLØSHOLDELSE
10.1.
Skadesløs Part skal bare kunne holdes ansvarlig for tap som følge av handlinger eller
unnlatelser under denne Distribusjonsavtalen, så langt dette skyldes den Skadesløse
Parts grove uaktsomhet, forsett eller svindel. Ansvaret under denne Distribusjonsavtalen
skal være oppad begrenset til det honorar Distributør har mottatt over de siste 36
måneder før et tap oppstod.
10.2.

Fondet skal i den grad det er tillatt under gjeldende Lov, holde Skadesløs Part skadesløs
for ethvert forhold, herunder ansvar, handlinger, rettsforfølgelser, krav, kostnader,
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skader og utgifter (inkludert advokatutgifter) pådratt eller som kommer til å bli pådratt
som følge av, i relasjon til, eller som et resultat av:
a)
at Skadesløs Part er eller har opptrådt som medlem av Fondets styre; eller
b)
at Skadesløs Part har levert tjenester til eller i relasjon til Fondet.
10.3.

Dersom det følger av beslutning fra domstol eller annet offentlig organ at Skadesløs Part
ikke skal holdes skadesløs på grunn av at det aktuelle forholdet skyldes Skadesløs Parts
svindel, forsett, vesentlige mislighold av Distribusjonsavtalen, hensynsløse ignorering av
plikter og oppgaver i relasjon til Fondet eller grove uaktsomhet, skal Skadesløs Part ikke
holdes skadesløs etter dette punkt 10.

10.4.

Utgifter (inkludert advokathonorarer og utlegg) som pådras av Skadesløs Part i
forbindelse med rettslig forfølgelse av krav relatert til Fondet skal betales av Fondet i
forkant av rettens beslutning, forutsatt at Skadesløs Part forplikter seg til å tilbakebetale
beløpet for det tilfelle at beslutning fra kompetent domstol bestemmer at Skadesløs
Part ikke skal holdes skadesløs av Fondet.

10.5.

For å unngå enhver tvil skal enhver skadesløsholdelse under denne Distribusjonsavtalen
fortsette å ha virkning selv om Skadesløs Part opphører å fungere i noen form for
funksjon på vegne av Fondet.

10.6.

Skadesløs Part skal ikke holdes ansvarlig for uaktsomhet, uærlighet eller ond tro utvist
av agent som handler på vegne av Skadesløs Part, forutsatt at agenten ble valgt,
engasjert og beholdt av Skadesløs Part med rimelig aktsomhet.

11. AVTALENS LØPETID OG AVSLUTNING
11.1.
Med mindre Distribusjonsavtalen termineres etter dens bestemmelser skal den løpe til
Emisjonen i Fondet har blitt gjennomført.
11.2.

Dersom Njord AI finner at det er i Fondets aksjonærers interesse å avslutte
Distribusjonsavtalen skal Njord AI kunne gjøre det med umiddelbar virkning, forutsatt at
Emisjonen ikke blir gjennomført.

11.3.

Ved et vesentlig mislighold av denne Distribusjonsavtalen, kan den annen Part som ikke
er i mislighold si opp Distribusjonsavtalen med umiddelbar virkning. Dersom Njord AI
sier opp Distribusjonsavtalen, kan Njord AI velge om oppsigelsen skal være effektiv
umiddelbart eller om Distribusjonsavtalen skal fortsette å løpe for en periode begrenset
til tre måneder fra Njord AIs melding om terminering er gjort kjent for Rådgiver.

11.4.

Distribusjonsavtalen termineres automatisk og umiddelbart dersom Forvaltningsavtalen
mellom Njord AI og Fondet blir terminert.

11.5.

Ved terminering av Distribusjonsavtalen skal Distributør sikre at alle verdier,
dokumenter og register som tilhører Njord AI eller Fondet blir levert til Njord AI eller
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Fondet.
12. KONFIDENSIALITET
12.1.
Partene er enige om å holde innholdet i Distribusjonsavtalen og andre avtaler relatert til
denne, konfidensielle overfor tredje part. Konfidensialitetsbestemmelsen kommer
imidlertid ikke til anvendelse overfor investorene i Fondet, Partenes revisor eller
offentlig myndighet, herunder Finanstilsynet og Datatilsynet. Offentlig
kontrollmyndighet skal med hjemmel i lov eller vedtak gis den tilgang kontrollmyndighet
anser nødvendig for å utføre sin virksomhet.
12.2.

Konfidensialitet gjelder all informasjon som har blitt eller vil bli delt mellom Partene.

12.3.

Distributør skal ikke signere konfidensialitetsavtaler på vegne av Njord AI eller Fondet.

12.4.

Partene er enige om at konfidensialitetsplikten ikke kommer til anvendelse dersom det
kan bevises skriftlig at informasjonen:
a) Var i Partens besittelse før inngåelse i forhandlinger som medførte at Parten
inngikk Distribusjonsavtalen;
b) Er eller blir en del av det offentlige rom uten at det medfører et brudd på
Distribusjonsavtalen eller annen rettsstridig handling av den Part som har gitt
informasjonen;
c) Er avgitt i medhold av administrativ eller rettslig beslutning;
For det tilfelle at bare en del av informasjonen faller inn under noen av de ovennevnte
bestemmelsene, skal bare denne delen av informasjonen holdes utenfor
bestemmelsene om informasjonsanvendelse- og avgivelse i Distribusjonsavtalen.

13. GENERELT
13.1.
Beskjeder og meldinger under denne Distribusjonsavtalen skal avgis i skriftlig form og
skal anses for å ha blitt tilfredsstillende sendt dersom det er skjedd i form av
ekspressleveranse fra et bud til mottakerens registrerte forretningsadresse eller ved epost til mottakerens oppgitte e-postadresse.
13.2.

All kommunikasjon mellom Partene kan gjøres elektronisk.

13.3.

Njord AI skal til enhver tid ha rett til å inspisere informasjon under Distributørs kontroll
som gjelder arbeidet Distributør har eller vil utføre for Njord AI etter
Distribusjonsavtalen.

13.4.

Alle rettigheter (varemerke, opphavsrett, annet eierskap eller brukerrettigheter,
materielle eller immaterielle rettigheter) tilknyttet bruk av navnet til Njord AI eller
Distributør skal forbli hos eierne av Njord AI eller eierne av Distributør.
Etter oppsigelse av denne Distribusjonsavtalen kan ingen av Partene bruke den annen
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Parts navn i noen sammenheng uten skriftlig aksept. Korrigerende tiltak skal, om
nødvendig, iverksettes og gjennomføres så raskt som mulig.
13.5.

Ingen unnlatelse av å utøve, eller forsinket utøvelse, av Partenes rettigheter, myndighet
eller privilegier etter Distribusjonsavtalen, skal regnes som en fraskrivelse av slike
rettigheter, myndighet eller privilegier. Videre skal ingen helt eller delvis utøvelse av
rettighet, myndighet eller privilegier utelukke noen annen eller videre utøvelse av slike,
eller utøvelse av andre rettigheter, myndighet eller privilegier under
Distribusjonsavtalen. Rettigheter og virkemidler som fremgår av Distribusjonsavtalen er
kumulative og ekskluderer ikke slike som følger av Lov.

14. KONFLIKTLØSNING
14.1.
Skulle Njord AI oppdage forhold under Distributørs kontroll, som etter Njord AIs
oppfatning, dersom de ikke skulle bli korrigert, vil kunne føre til at Fondet eller Njord AI
ikke vil kunne drive i tråd med gjeldene Lov eller Finanstilsynets praksis og derfor utgjør
en trussel mot Njord AIs konsesjon under aifl., skal Njord AI gjøre Distributør
oppmerksom på dette og sammen med Distributør søke en rask løsning på forholdet.
Njord AI skal ha rett til å sette en tidsplan og instruere Distributør til å fatte de
nødvendige beslutninger for å rette opp forholdet.
14.2.

Med henvisning til bestemmelsen over, i tilfelle Distributør skulle nekte å fatte de
beslutningene som etter Njord AIs oppfatning er nødvendige, skal dette regnes som et
vesentlig mislighold fra Distributørs side av denne Distribusjonsavtalen.

15. LOV OG VERNETING
15.1.
Distribusjonsavtalen og enhver tvist forbundet med den skal være underlagt norsk rett.
15.2.

Enhver tvist om gyldigheten, tolkningen eller gjennomføringen av Distribusjonsavtalen
som ikke kan løses ved forhandlinger, skal bringes inn for de ordinære norske domstoler.
Oslo tingrett vedtas som verneting.

Oslo, [●] 2020
For [DISTRIBUTØR]

For Njord Alternative Investments AS

__________________________________

________________________________

[NAVN], [STILLING]

Magnus Brath Lund, daglig leder
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VEDLEGG 1 – OVERSIKT HONORAR
Tegningshonorar:
Honoraret utgjør maksimalt 4,5 prosent av den enkelte bestillers tegningsbeløp og følger følgende
honorarmatrise:
Tegningsstørrelse
< MNOK 5
MNOK 5-10
> MNOK 10+

Honorar
4,50 %
4,00 %
3,00 %

Tegningshonoraret innbetales av bestiller samtidig som tegningsbeløpet i Fondet.
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VEDLEGG J
BESTILLINGSBLANKETT
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BESTILLINGSBLANKETT
Bestilling gjelder
Selskap («Fondet»)
Org.nr.
Selskapstype
Fondstype
Bestillingstype
Tilrettelegger
Forvalter
Bestillingssted
Bestillingsstart
Bestillingsslutt
Kommentar
bestilling

til

Pris per aksje
Minimum bestilling
Forventet
innbetalingsdato

Bestilling av aksjer i forbindelse med tilbud om deltakelse i Emisjonen
Njord Prosjekt 52 AS (vil endre navn til Ski Etatbygg AS)
925 604 259
Aksjeselskap
Alternativt Investeringsfond
Bestilling med minstetegning på NOK 200.000
Njord Securities AS
Njord Alternative Investments AS
Njord Prosjekt 52 AS, c/o Njord Securities AS, Dronning Mauds gate 1, 0250 Oslo.
E-post: emisjon@njordsec.no med kopi til bestilling@njordalternative.no.
20. november 2020 kl. 16:00
18. desember 2020 kl. 16:00
Styret i Fondet forbeholder seg retten til å kalle tilbake Tilbudet eller avslutte
Bestillingsperioden på et tidligere tidspunkt. Styret i Fondet kan også forlenge
Bestillingsperioden med inntil seks uker regnet fra 18. desember 2020. I så tilfelle vil
perioden hvor investorer er bundet av sin bestilling bli tilsvarende forlenget.
Korrekt utfylt bestillingsblankett må være mottatt innen Bestillingsslutt. Det er ikke
tilstrekkelig å postlegge bestillingsblanketten innen nevnte frist. Bestiller har risikoen
ved eventuell forsinkelse i postgang eller e-post-problemer.
NOK 1.000
NOK 200.000
11. januar 2021

1. Tilbudet
Betingelsene for Tilbudet om deltakelse i Emisjonen ved utstedelse av inntil 228.000 Nye Aksjer til en pris på
NOK 1.000 per aksjene, samt for tegning av Nye Aksjer er i sin helhet beskrevet i Prospektet utarbeidet av Fondet
i forbindelse med Emisjonen, og gjengitt i nøkkelinformasjonsdokumentet og informasjonsskjemaet for
alternative investeringsfond vedlagt Prospektet. Begreper definert i Prospektet skal ha samme betydning i
denne bestillingsblanketten.
Fondet ønsker i utgangspunktet å oppkapitalisere med NOK 188,5 millioner i Emisjonen ved utstedelse av
188.500 Nye Aksjer til tegningskurs NOK 1.000 per aksje, men forbeholder seg retten til å øke emisjonsbeløpet
til NOK 228 millioner ved utstedelse av 228.000 Nye Aksjer til tegningskurs NOK 1.000 per aksje, dersom der er
nødvendig for å oppnå tilstrekkelig egenkapital for å gjennomføre Eiendomsinvesteringen. Som videre beskrevet
i punkt 18.11 i Prospektet og i punkt 11 nedenfor, er gjennomføringen av Emisjonen blant annet betinget av at
Fondet er i stand til å innhente tilstrekkelig egenkapital som muliggjør et erverv av minimum 50,1 % av
Eiendommen indirekte, ved kjøp av aksjer i Målselskapet, gjennom Eiendomsselskapet.
Dersom Emisjonen vedtas innenfor de rammer som beskrevet i Prospektet, forplikter undertegnede Bestiller
(som definert i punkt 4) seg bindende og ugjenkallelig til å tegne og betale for det antall aksjer Bestilleren tildeles
i Emisjonen. Det foreligger ikke angrerett ved bestilling, utover det som følger av punkt 11 under.
Undertegnede bekrefter at investeringsbeslutningen er tatt og at tegning utelukkende skjer på grunnlag av
Prospektet med vedlegg.
2. Tildeling
Tildeling av Nye Aksjer gjøres av Fondet etter utløp av Bestillingsperioden i henhold til Tildelingskriteriene
fastsatt i Prospektet. Dersom det tildeles færre Nye Aksjer enn det som fremkommer av Bestillingsblanketten,

er Bestilleren likevel fullt ut forpliktet til å betale for tildelte Nye Aksjer. Tildelingsbrev med opplysning om
tildelte Nye Aksjer vil sendes per e-post til Bestilleren på eller rundt 21. desember 2020.
3. Betaling
Betaling for tildelte Nye Aksjer, inkludert tegningshonorar til Distributørene som beskrevet i punkt 5 under, skal
gjennomføres av den respektive Bestiller til oppgitt klientkonto hos Tilrettelegger i henhold til instruks i
tildelingsbrevet i forbindelse med Emisjonen, og senest innen 15 dager etter tildelingsbrevet er mottatt. Dersom
ikke annet følger av avtale med Distributør, plikter Bestilleren selv å sørge for innbetalingen innen denne fristen.
Eventuelle renter som påløper klientkonto i forbindelse med mottatte innbetalinger, vil tilfalle Fondet. Dersom
tilstrekkelig beløp ikke er tilgjengelig på oppgitt bankkonto på Betalingsdatoen eller betaling av andre årsaker
ikke mottas samme dag, vil det påløpe forsinkelsesrente i henhold til Forsinkelsesrenteloven, pt. 8,0 % p.a.
Fondet har rett til å la andre investorer overta Nye Aksjer som er bestilt, dersom Tilrettelegger ikke lykkes i å
trekke tegningsbeløpet fra den relevante Bestillers konto på Betalingsdatoen eller betaling av andre årsaker ikke
finner sted samme dag. Tilrettelegger kan velge å opprettholde kravet om innbetaling fra den relevante
Bestilleren eller foreta et videresalg og kreve eventuelt tap fra slikt salg dekket av Bestilleren.
4. Opplysninger om bestiller («Bestilleren»):
Navn
Fødselsnr. (11 siffer)/Org.nr.
Adresse
Postnr.
Poststed
Land
Statsborgerskap
Telefon
E-post
Bankkonto for mottak av
utdelinger fra Fondet
5. Tegningshonorar:
Tegningsstørrelse
< MNOK 5
MNOK 5 – MNOK 10
> MNOK 10

Honorar
4,50 %
4,00 %
3,00%

Tegningshonorar betales av Bestilleren og tilfaller Distributørene. Distributørene kan gi et rabattert
tegningshonorar etter nærmere avtale med Tilrettelegger. Tegningshonoraret kommer i tillegg til
bestillingsbeløpet som spesifisert i tabellen i punkt 6 under.
6. Spesifikasjon av bestilling:
Antall Aksjer (Min 200):
Bestillingsbeløp (Minimum NOK 200.000)
+ Tegningshonorar i NOK
= Totalt beløp i NOK

INVITASJON TIL BESTILLING AV AKSJER I NJORD PROSJEKT 52 AS
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7. Personvern (GDPR)
Ved å signere bestillingsblanketten bekrefter Bestilleren å ha mottatt informasjon om behandling av
personopplysninger, og er innforstått med at Forvalter og Tilrettelegger behandler dine personopplysninger for
å administrere og gjennomføre emisjonen og avtalen med Bestilleren, samt for å oppfylle lovpålagte plikter.
8. Tegningsfullmakt
Ved å signere denne blanketten/fullmakten gir undertegnede Bestiller herved ugjenkallelig fullmakt til
Tilrettelegger, eller den vedkommende utpeker, til på mine/våre vegne å tegne det tildelte antall aksjer som
utstedes av Fondet i Emisjonen i samsvar med generalforsamlingens forutsatte beslutning. Dersom
generalforsamlingen ikke fatter slikt vedtak om kapitalforhøyelse innen 27. januar 2021 faller denne fullmakten
bort.
9. Overføringsfullmakt til Tilrettelegger
Undertegnede Bestiller gir herved Tilrettelegger, eller den Tilrettelegger utpeker, en ugjenkallelig fullmakt til å
overføre tegningshonoraret innbetalt til Tilretteleggers klientkonto i henhold til punkt 5 ovenfor, til den
relevante Distributør.
10. Tiltredelse til Aksjonæravtalen i Fondet
Ved å signere denne Bestillingsblanketten tiltrer undertegnede Bestiller Aksjonæravtalen i Fondet i den form
den er vedlagt Prospektet, under forutsetning av at Bestiller blir allokert Nye Aksjer i Fondet (selv om tildelingen
er på færre Nye Aksjer enn bestillingen). Potensielle investorer oppfordres til å gjøre seg kjent med innholdet i
Aksjonæravtalen før beslutning om å investere i Fondet treffes. En tiltredelse til Aksjonæravtalen innebærer
blant annet at Bestiller gir Njord Alternative Investments AS fullmakt til å ivareta Bestillers eierrettigheter i
Fondet, herunder å motta innkalling til generalforsamlinger i Fondet og til å møte og stemme på Bestillers vegne
på generalforsamlinger i Fondet etter gjennomføring av Emisjonen. Fullmakten kan til enhver tid trekkes tilbake
ved skriftlig tilbakekall
11. Betingelser for gjennomføring av Emisjonen
Gjennomføringen av Emisjonen er betinget av at Fondet er i stand til å innhente tilstrekkelig egen- og
fremmedkapital som muliggjør erverv av minimum 50,1 % av Eiendommen indirekte ved kjøp av aksjer i
Målselskapet, gjennom Eiendomsselskapet.
***
Bestilleren bekrefter å ha gjort seg kjent med og akseptert de vilkår og betingelser som fremgår av (i) denne
Bestillingsblanketten, (ii) Prospektet datert 20. november 2020 og dets vedlegg, herunder
Nøkkelinformasjonsdokument datert 20. november 2020 og Informasjonsskjema satt opp i tråd med lov om
forvaltning av alternative investeringsfond § 4-2. Bestiller aksepterer videre de honorarer som beskrevet i
Prospektet og som påløper Fondet i hele dets levetid.
Bestilleren forplikter seg til å holde innholdet i Bestillingsblanketten med vedlegg konfidensielle.
Ved bestilling av aksjer i Fondet forplikter Bestilleren seg til å gjennomføre egnethetsvurdering og
hvitvaskingskontroll.
Underskrift

____________________________
Sted, dato

______________________________
Underskrift

Det skal vedlegges bekreftet kopi av gyldig legitimasjon for de fysiske personer som enten bestiller selv eller handler på vegne
av juridiske personer. For juridiske personer skal også bekreftet kopi av firmaattest, ikke eldre enn tre måneder, vedlegges.
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VEDLEGG K
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INFORMASJONSSKJEMA FOR ALTERNATIVE INVESTERINGSFOND
Informasjon om alternative investeringsfond forvaltet av Njord Alternative Investments AS (org.nr:
921 787 847), jf. lov om forvaltning av alternative investeringsfond § 2-3 tredje ledd, jf. § 4-2. Se referanser til
Prospektet og tilhørende vedlegg for ytterligere informasjon. Ord med stor bokstav skal forstås slik at de er
definert i Prospektet.
Fondets navn: Njord Prosjekt 52 AS («Fondet»)
Formål og
investeringsstrategi
(aifl. § 4-2 a)

Referanse

Fondet har som investeringsstrategi å gjennomføre Eiendomsinvesteringen.
Fondet har som mål å erverve og forvalte minimum 50,1 % av Eiendommen
indirekte gjennom kjøp av aksjer i Målselskapet, som er strukturert som egen
juridisk enhet og som har hjemmel og eierskap til Eiendommen. Fondet har
videre som mål å maksimere Aksjonærenes avkastning gjennom løpende
utdelinger til Aksjonærene og salg av Fondets eiendeler når Aksjonærene
vurderer dette som hensiktsmessig.

Prospekt punkt
7.1.1

Aktiva fondet kan
plassere i
(aifl. § 4-2 a)

Fondet kan bare investere i aksjer. Fondet vil derfor holde en indirekte aksjepost
i Målselskapet, som eier Eiendommen, gjennom sitt heleide Eiendomsselskap.

Prospekt punkt
7.2

Investeringsmetoder
(aifl. § 4-2 a)

Fondet har som formål gjennom Eiendomsselskapet å erverve og forvalte
eiendom indirekte gjennom kjøp av aksjene i Målselskapet.

Prospekt punkt 5

Risikoprofil
(aifl. § 4-2 a)

Prospekt punkt
7.3.2 og punkt 2

Risiko / avkastningsindikatoren 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.
Indikatoren er basert på metode for fastsettelse av markedsrisiko under PRIIPsforordningen, som kategoriserer Fondets karakteristika til å være 6 på skalaen
mellom 1-7.
Fondet er vurdert til å klassifiseres under forordningens punkt 4.c i del 1 av
Annex II, som sier (oversatt fra engelsk):
«PRIIPs eller underliggende investeringer av PRIIPs som er priset på mindre
regelmessig basis enn månedlig, eller som ikke har en passende referanseindeks
eller fullmakt, eller hvis passende referanseindeks eller fullmakt er priset på
mindre regelmessig basis enn månedlig.»
Andre egenskaper som har betydning for risikofastsettelsen:
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

20.11.2020

Den laveste kategorien, 1, kan ikke anses som helt risikofri. Dette fondet er
plassert i risikoklasse 6, noe som betyr at andelene normalt er gjenstand for store
kurssvingninger, og eller ingen innløsning i investeringsperioden. Investor kan
ikke tape mer enn investert beløp.
Denne investeringen anses å ha høy risiko. Risikoindikatoren for Fondet påvirkes
betydelig av at Fondet kun vil eie en investering. Det vil være utviklingen i denne
investeringen som avgjør avkastningen for investorene. Dette innebærer at
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.
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 til exit, uavhengig av utviklingen i investeringen eller markedene
ellers.
Risikoindikatoren for Fondet kan endre seg over tid.
Risikoindikatoren tar ikke hensyn til politisk risiko eller store endringer i
finansmarkedene.
Under følger en oversikt over de viktigste risikoene til Fondet:
Markeds- og eiendomsrisiko: Fondets eneste investering vil være Eiendommen
på Ski, og dette medfører at aksjonærene i Fondet vil være særlig eksponert mot
verdiutviklingen av eiendomsmarkedet i Ski og Follo spesifikt, men også den
generelle utviklingen i markedet for kontoreiendommer av tilsvarende type som
Eiendommen. Dersom det er liten etterspørsel etter næringseiendom i dette
området eller markedet for kontoreiendom når Fondet skal avvikles er det en
risiko for at salgsprisen for Eiendommen blir lavere enn forventet.
Finansieringsrisiko: Investeringen skal lånefinansieres ved å trekke opp lån i
Eiendomsselskapet med en LTV på 65 %. Det er en risiko for at Fondet,
gjennom Eiendomsselskapet, havner i brudd på lånebetingelsene hvilket kan
medføre at Fondet ikke er i stand til å utbetale utbytter som skissert og at
Fondet blir nødt til å oppkapitalisere med ny egenkapital. Det er videre en
risiko for at Fondet, gjennom Eiendomsselskapet, mislykkes i å betjene lånet.
Långiver har sikkerhet i Eiendommen og Eiendomsselskapet, og ved å kreve lån
til forfall vil Fondet og investor kunne tape sin egenkapital.
Likviditetsmessig risiko og annenhåndsomsetning: Aksjene i Fondet er unoterte
og lite omsettelige. Investor må påregne et større verditap dersom investor må
selge aksjer før Fondet blir realisert.
Fondets plassering på risikoskalaen er et uttrykk for Forvalters skjønn.
Oversikten over ulike former for risiko er ikke uttømmende. Risikoindikatoren
tar ikke høyde for devalueringer, politiske inngrep, store svingninger i
valuta-, renter- eller andre forhold i finansmarkedene.
Investeringsbegrensning
(aifl. § 4-2 a)

Fondet er begrenset til å kun gjennomføre den planlagte
Eiendomsinvesteringen, og formålet med Tilbudet er å oppkapitalisere Fondet
og hente inn den nødvendige egenkapitalandelen som kreves for at Fondet skal
være i stand til å gjennomføre Eiendomsinvesteringen. Fondet ønsker i
utgangspunktet å oppkapitalisere med NOK 188,5 millioner i Emisjonen hvilket
muliggjør et erverv av hele Eiendommen. Dette medfører at Fondet vil eie 100
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% av aksjene i Eiendomsselskapet, som igjen vil eie 100 % av aksjene i
Målselskapet som har hjemmel og eierskap til Eiendommen.
Informasjon om
finansiell «gearing»
(belåning)
(aifl. § 4-2 a)

Fondet kan ikke ta på seg gjeld fra kredittinstitusjoner eller gjennom
obligasjonslån. Belåning vil skje i Eiendomsselskapet.
Eiendomsselskapet vil ha en belåningsgrad på ca. 65 % av underliggende
eiendomsverdi.

Prospekt punkt
7.3.1

Fremgangsmåten for
endring av
investeringsstrategi
(aifl. § 4-2 b)

Fondets investeringsstrategi kan ikke endres.

Prospekt punkt
7.1.2

Er fondet et
tilføringsfond –
Hvis ja, hvor er
mottakerfondet
etablert?
(aifl. 4-2 c)

Fondet er ikke et feeder fond.

N/A

Hvis fondet er et
fond-i-fond, hvor er
de underliggende
fondene etablert?
(aifl. 4-2 c)

Fondet er ikke et fond-i-fond.

N/A

De viktigste rettslige
konsekvenser av
investering i fondet,
Herunder verneting,
rettsvalg og om det
finnes traktater som
åpner for
anerkjennelse og
fullbyrdelse av
rettsavgjørelser i
hjemlandet til fondet
(aifl. § 4-2 d)

Investorene vil tiltre Fondets aksjonæravtale og vedtekter ved tegning i Fondet.
Vedtektene reguleres og tolkes i samsvar med norsk lov.

Prospekt punkt
16.7 + Vedtekter

Eventuelle tvister som måtte oppstå vedrørende Prospektet er undergitt norsk
rett og er underlagt norske domstolers eksklusive myndighet med Oslo Tingrett
som verneting.

Prospekt «Viktig
informasjon»

Forvalter, herunder
beskrivelse av
forvalters
forpliktelser og
investorenes
rettigheter
(aifl. § 4-2 e)

Njord Alternative Investments AS er Forvalter for Fondet.
Njord Alternative Investments AS er underlagt lovbestemte krav til organisering
og drift, kapitalkrav, rapporteringskrav til offentlige myndighet og er underlagt
tilsyn av Finanstilsynet.

Forvalter er tilsluttet Norsk Kapitalforvalterforenings klageordning, og
investorer kan rette klager dit. Informasjon om klageadgang og prosess finnes
tilgjengelig på www.nkff.no.

Investorenes rettigheter fremgår av vedtektene, aksjonæravtale, norsk aksjelov
og Bestillingsblanketten, og inkluderer rett til:
-

Utbytte pro rata til eierandel i Fondet
Informasjon og rapporter
Å stemme på generalforsamlingen
Å kreve tvister løst for norsk rett og i henhold til norsk lov

En tiltredelse til Aksjonæravtalen innebærer blant annet at Bestiller gir Njord
Alternative Investments AS fullmakt til å ivareta Bestillers eierrettigheter i
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Vedtekter,
Aksjonæravtale
og
Bestillingsblankett

Fondet, herunder å motta innkalling til generalforsamlinger i Fondet og til å møte
og stemme på Bestillers vegne på generalforsamlinger i Fondet etter
gjennomføring av emisjonen. Fullmakten kan til enhver tid trekkes tilbake ved
skriftlig tilbakekall.

Prospekt punkt
15.6

Depotmottaker,
herunder beskrivelse
av depotmottakers
forpliktelser og
investorenes
rettigheter
(aifl. § 4-2 e)

Depotmottaker er Intertrust Depositary Services (Norway) AS som har tillatelse
fra Finanstilsynet til å levere slike tjenester. Depotmottaker er ansvarlig for:

Prospekt punkt
7.10

Revisor
(aifl. § 4-2 e)

RSM Norge AS (org. nr. 982 316 588) er oppnevnt som revisor for Fondet.

Prospekt punkt
13.3

Andre
tjenesteleverandører
og deres forpliktelser

Trac Accounting AS (org. nr. 989 572 938) er forretningsfører for Fondet. Trac
Accounting AS er autorisert regnskapsførerselskap spesialisert på fonds- og
investeringsselskaper. Selskapet leverer hovedsakelig tjenester innenfor
fondsadministrasjon, rådgivning og regnskap. For Fondet vil Trac Accounting AS
føre regnskap i tråd med norske regnskapsregler og god regnskapsskikk (GRS),
og utarbeide selvangivelse. Kontaktdetaljer til Trac Accounting er: Badehusgata
37, 4014 Stavanger, Tlf: +47 95 26 11 18, e-mail: mariann@glastad.no.

Prospekt punkt
11.2.6

Njord Securities AS (org. nr. 988 716 278) er Tilrettelegger for Fondet. Det er
inngått mandatavtale med Tilrettelegger for fremskaffelse av fremmed- og
egenkapital, samt tilretteleggelse av Prosjektet.

Prospekt punkt
11.2.2

-

Å holde oppdatert oversikt over de eiendelene fondet eier
Å kontrollere Forvalters disposisjoner over fondet.
Tap Fondet og dets investorer har lidd som følge av at
depotmottakeren uaktsomt eller forsettlig misligholdt sine
forpliktelser etter AIF loven.

Tilrettelegger har opprettet en produktgodkjennelseskomite som er en faglig
instans etablert for å vurdere og kvalitetssikre alle potensielle prosjekter.
Komiteen er et overordnet og frittstående organ med beslutningsmyndighet i
saker knyttet til godkjenninger av nye prosjekter. Forvalter er også representert
i produktgodkjennelseskomiteen.
Alle potensielle transaksjoner presenteres for produktgodkjennelseskomitéen.
Komiteen vurderer forutsetningene for en mulig transaksjon. Komiteen vil også
identifisere og drøfte mulige interessekonflikter og hvordan disse eventuelt kan
håndteres. Komiteen kommer deretter med sine tilbakemeldinger og innspill,
og gir sin beslutning på hvorvidt man skal gå videre med transaksjonen eller
ikke.
Forvalter, Njord Alternative Investments AS, fatter endelig beslutning om
investering etter innstilling fra produktkomiteen.
Kraft Finans AS, Njord Kapitalforvaltning Øst AS og Njord Kapitalforvaltning Sør
AS vil være ansvarlige for:
Markedsføring av Fondet;
Yte investeringsrådgivning til ikke-profesjonelle
Egnethetsvurdering og kundeklassifisering av investor
Njord Securities AS vil være ansvarlig for:
Markedsføring av Fondet til Profesjonelle investorer
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11.2.3

Njord Securities AS, Kraft Finans AS, Njord Kapitalforvaltning Øst AS og Njord
Kapitalforvaltning Sør AS er underlagt tilsyn i henhold til en eller flere
bestemmelser i verdipapirhandelloven og har på plass internkontrollprosedyrer
som spesielt gjelder identifikasjon og håndtering av interessekonflikter.
Forvalters
ansvarsforsikring
eller egenkapital
etter § 2-7 tredje
ledd
(Aifl. § 4-2 f)
Beskrivelse av
eventuell
utkontraktering av
porteføljeforvaltning,
risikostyring
administrasjon,
herunder
identifikasjon av
oppdragstaker og
identifikasjon av evt.
interessekonflikter
(aifl. § 4-2 g)

Forvalter har tilstrekkelig egenkapital jf. kravet til forvaltere med konsesjon
som AIF-forvalter.

Utkontraktering:
Hverken porteføljeforvaltning, herunder investeringsbeslutning, eller
risikostyring kan utkontrakteres. Administrasjon, herunder regnskaps- og
forretningsførsel, utføres av Trac Accounting AS
Interessekonflikter:
Njord Securities AS er Tilrettelegger. Tilrettelegger har en egeninteresse i at
transaksjonen gjennomføres ved at krav på honorar utløses. Alle avtaler
mellom Tilrettelegger og Distributører på den ene side og
Fondet/Eiendomsselskapet/Målselskapet på den annen side er/vil bli inngått på
markedsmessige betingelser, og eventuelle interessekonflikter søkes håndtert
åpent og med fullt innsyn for investorene. For mer informasjon om hvordan
Tilrettelegger håndterer interessekonflikter, henvises det til foretakets
nettside, www.njordsecurities.no.

Prospekt punkt
10.1.1

Prospekt punkt
10.1.2,
10.1.3,
11.2.6

Prospekt punkt
11.2.10

Det gjøres oppmerksom på at Njord Group AS (hvor Glastad Holding AS er
majoritetseier) er hovedeier i Njord Securities AS (70 %), Njord
Kapitalforvaltning Øst AS, Njord Kapitalforvaltning Sør AS (51 %) og Trac
Accounting AS (100 %). Lister Forvaltning AS er 100 % eid av Glastad Farsund AS
(hvor Glastad Holding AS er majoritetseier). Njord Alternative Investments AS
er eid 100 % av Njord Securities AS.
Njord Securities AS eier alle aksjene i Njord Alternative Investments AS
(Forvalter). Morten Ødegaard, daglig leder i Njord Securities AS, eier 30 % av
aksjene i Njord Securities AS.
Forvaltningsavtalen mellom Njord Alternative Investments AS og Fondet er
inngått på markedsmessige vilkår. Fondets styre vil følge opp avtalen.

Utkontraktering fra
depot, herunder
identifikasjon av
oppdragstaker og
identifikasjon av evt.
interessekonflikter
(aifl. § 4-2 g)
Prosedyrer for
verdivurdering etter
§ 3-10
(aifl. § 4-2 h)

Forvalter har på plass internkontrollprosedyrer som spesielt gjelder
identifikasjon og håndtering av interessekonflikter. Avtalen om leveranse av
regnskaps- og administrasjonstjenester til Fondet fra Trac Accounting AS er
inngått på markedsvilkår. Fondets styre vil følge opp avtalen.
Depotmottaker vil ikke utkontraktere noen del av sitt arbeid.

Prospekt punkt
7.10

Verdivurdering følger egen prosedyre i Forvalters internkontrollsystem og er
beskrevet nærmere i Prospekt punkt 7.6.8. Verdsettelsen skjer etter
innarbeidet og godkjent bransjestandard hvor uavhengig verdsettelse av

Prospekt punkt
7.6.8
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Målselskapet innhentes årlig fra tredjepart. Dette normalt i henhold til IPEVs
retningslinjer.
Prosedyrer for
likviditetsstyring
etter § 3-9
(aifl. § 4-2 i)

Likviditetsstyring følger en egen prosedyre i Forvalters internkontrollsystem, og
er beskrevet nærmere i Prospekt punkt 10.1.4.

Direkte og indirekte
kostnader som
belastes investorene,
med angivelse av
maksimale beløp
(aifl. §4-2 j)

Nedenfor følger et sammendrag av direkte og indirekte kostnader for investor
forbundet med en investering i Fondet på NOK 200.000, forutsatt NOK 188,5
millioner i egenkapital fra Emisjonen, hvilket muliggjør et erverv av 100 % av
aksjene i Målselskapet gjennom Eiendomsselskapet:

Prospekt punkt
10.1.4

Fondet skal til enhver tid ha en tilstrekkelig likviditetsreserve til å møte
kommende forpliktelser, og Forvalter vil regelmessig utarbeide en
likviditetsrapport som inkluderer en prognose for likviditetsutvikling kommende
periode. Dersom likviditetsreserven mot formodning ikke skulle være
tilstrekkelig til å dekke Fondets betalingsforpliktelser i kommende periode, vil
Forvalter i ytterste konsekvens måtte avhende investeringen.

Direkte og indirekte
NOK i hele tall
Sats (%/NOK) kostnader per tegnet beløp
Engangskostnader Investor
4,50 %
9.000
Tegningshonorar
Sum engangskostnader Investor
4,50 %
9.000
Engangskostnader Eiendomsselskapet
Etableringsgebyr fremmedfinansiering
1,00 %
3.705
Teknisk due diligence
187.500
199
Juridisk due diligence
625.000
663
Besiktigelse, reise og annet
25.000
27
Tillitsmanntjenester, oppstart
75.000
80
Regnskapsførsel, oppstart
50.000
53
Sum engangskostnader Eiendomsselskapet
4.726
Engangskostnader Fondet
Tilretteleggingshonorar
2,00 %
4.000
Etableringshonorar forvalter
0,65 %
1.300
Oppstart juridisk bistand
437.500
464
Oppstart depotmottaker
62.500
66
Sum engangskostnader Fondet
5.831
Årlige kostnader Eiendomsselskapet
Forretningsførsel
437.500
464
Styrehonorar
60.000
64
Tillitsmannstjenester
130.000
138
Forvaltning av Eiendommen
100.000
106
Revisjon
62.500
66
Regnskapsførsel
40.000
42
Sum årlige kostnader Eiendomsselskapet
881
Årlige kostnader Fondet
Forvaltningshonorar, ink. R & C
0,40 %
800
Depot
200.000
212
Revisjon
62.500
66
Forretningsførsel
40.000
42
Sum årlige kostnader Fondet
1.121
Avviklingskostnader Fondet
Salgshonorar til ekstern megler
3,00 %
6.000
Avvikling av fondet
80.000
85
Sum avviklingskostnader Fondet
6.085
Sum engangskostnader (eks. avvikling)
19.557
Sum engangskostnader (inkl. avvikling)
25.642
Sum årlige kostnader
2.002

I % av
tegnet
4,50 %
4,50 %
1,85 %
0,10 %
0,33 %
0,01 %
0,04 %
0,03 %
2,36 %
2,00 %
0,65 %
0,23 %
0,03 %
2,92 %
0,23 %
0,03 %
0,07 %
0,05 %
0,03 %
0,02 %
0,44 %
0,40 %
0,11 %
0,03 %
0,02 %
0,56 %
3,00 %
0,04 %
3,04 %
9,78 %
12,82 %
1,00 %

*Distributører kan ta maksimalt 4,5 % av kommittert kapital i Tegningshonorar.
**Alle årlige kostnader KPI-justeres årlig. Første KPI-justering skjer 1. januar 2021.
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Nedenfor følger også en oversikt over totale kostnader (NOK `000) i Fondet forutsatt NOK 188,5 millioner i egenkapital
fra Emisjonen og en levetid for Fondet på 7 år:
Fondet
Engangskostnader
Årlige kostnader
Avviklingskostnader
Sum kostnader i Fondet
I % av kommitert kapital

År 0
18 432

18 432
9,78 %

År 1

År 2

År 3

År 4

År 5

År 6

År 7

1 887

1 887

1 887

1 887

1 887

1 887

1 887
1,00 %

1 887
1,00 %

1 887
1,00 %

1 887
1,00 %

1 887
1,00 %

1 887
1,00 %

1 887
5 735
7 622
4,04 %

Totalt 7-års snitt
18 432
2 633
13 206
1 887
5 735
819
37 373
5 339
19,83 %
2,83 %

Denne informasjonen finnes i Prospekt punkt 18.15.
Prinsipper for likebehandling og
beskrivelse av
eventuelle unntak
(aifl. § 4-2 k)
Siste årsrapport
(aifl. § 4-2 l)
Vilkår og
fremgangsmåte for
tegning, salg og
innløsning av
andeler,
(aifl. § 4-2 m)

Fondet er etablert som et norsk aksjeselskap
Alle aksjonærer i Fondet har like rettigheter. Disse betingelsene fremgår av
Fondets vedtekter. Aksjonærer har rett, men ikke plikt, til å delta i fremtidige
emisjoner.

Prospekt punkt
12.1
Prospekt punkt
16.4.1

Per Prospektets dato foreligger det reviderte årsregnskap for Måleselskapet for
de tre foregående år (alle tall i hele NOK).

Prospekt punkt
13.5

Tegningskurs per aksje i Emisjonen i Fondet er NOK 1.000 og pålydende verdi er
NOK 10.

Prospekt punkt
18.4 og
Bestillingsblankett

Minimumsbestilling er NOK 200.000. Aksjonærene tegner seg på like vilkår, og i
henhold til emisjonsvedtak i generalforsamlingen.
Tegningsperioden er 20. november 2020 kl. 16:00 – 18. desember 2020 kl.
16.00. Fondet har rett til å kalle tilbake innbydelsen eller avslutte
Bestillingsperioden på et tidligere tidspunkt, og til å forlenge
Bestillingsperioden med inntil seks uker beregnet fra 18. desember 2020.
Tegning skjer etter bestilling som sendes Tilrettelegger Njord Securities AS på
mail: emisjon@njordsec.no med kopi til Forvalter på mail:
bestilling@njordalternative.no

Prospekt punkt
18.6 og
Bestillingsblankett
Prospekt punkt
18.5 og
Bestillingsblankett

Tegningssted er Njord Prosjekt 52 AS, c/o Njord Securities AS, Dronning Mauds
gate 1, 0250 Oslo.

Prospekt punkt
18.8 og
Bestillingsblankett

Netto andelsverdi
eller seneste
markedspris pr andel
(aifl. § 4-2 n)

Ikke relevant. Fondet er nyopprettet.

N/A

Historisk avkastning
(aifl. § 4.2 o)

Fondet er nyopprettet, og det finnes således ingen informasjon om historisk
avkastning.

N/A

Beskrivelse av evt.
avtaler med
primærmegler og
iboende
interessekonflikter

Ikke relevant (ref. AIF-loven §3-4).

N/A
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(aifl. § 4-2 p)

Hvordan fondet
oppfyller sin
periodiske
informasjonsplikt
etter § 4-3 i AIFloven
(aifl. § 4-2 q)

Fondet rapporterer kvartalsvis til sine investorer hvor informasjonsplikten etter
§ 4-3 vil bli ivaretatt. Forvalter formidler rapporter direkte til aksjonærene per
epost i henhold til aksjonærlisten på tidspunkt for rapportering.

Prospekt punkt
7.7

Eventuelle ansvarsfraskrivelser fra depotmottaker jf. 5-4 fjerde ledd
Ingen ansvarsfraskrivelser fra depotmottaker er fremsatt.

N/A
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NØKKELINFORMASJON
Dette dokumentet gir nøkkelinformasjon om Njord Prosjekt 52 AS (under navneendring til Ski Etatbygg AS) («Fondet»), et
norsk aksjeselskap som vil investere i et målselskap. 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 å forstå Fondets
karakteristika og risikoen ved å investere i selskapet. I tillegg til nøkkelinformasjonen anbefales du også å lese Prospektet og
Fondets vedtekter; samlet gir dette grunnlag for å fatte en informert investeringsbeslutning.

Njord Prosjekt 52 AS (“Fondet”) - Org. nr: 925 604 259
Forvalter av Fondet er Njord Alternative Investments AS («Forvalter») - Org. nr. 921 787 847
Tilrettelegger er Njord Securities AS – Org. nr. 988 716 278
INVESTERINGSMANDAT

Målsetning
Fondet har som mål å maksimere Aksjonærenes avkastning
gjennom løpende utdelinger til Aksjonærene og selge
Fondets eiendeler når Forvalter vurderer dette som
hensiktsmessig for Aksjonærene.
Investeringsstrategi
Fondet har som strategi å investere i et målselskap som eier
og har hjemmel til en norsk næringseiendom i Vestveien 16,
Ski (Gnr. 136, Bnr. 229).
Fondet har som mål å erverve og forvalte minimum 50,1 %
av Eiendommen indirekte gjennom kjøp av aksjer i
Målselskapet, som er strukturert som egen juridisk enhet og
som har hjemmel og eierskap til Eiendommen.
Tegnings- og investeringsperiode
Tegning i Fondet vil finne sted i perioden 20. november
2020 kl. 16:00 – 18. desember 2020 kl. 16:00.
Minimumsbestilling i Fondet er NOK 200.000.
Fondets levetid, innløsning og salg
Fondet vil passe for investorer med en investeringshorisont
på mer enn 5 år. Anbefalt levetid på Fondet er 7 år.
Levetiden til Fondet kan forlenges etter 5 år fra overtakelse
av målselskapet estimert 27. januar 2021, med ett og ett år
av gangen inntil en samlet løpetid for Fondet på 7 år.
Forlengelse av Fondet etter 5 år og inntil 7 år krever flertall
i generalforsamlingen.
Forlengelse utover en løpetid på 7 år krever 90%
oppslutning fra investorene i Fondet. Fondet skal senest
avvikles umiddelbart etter avhendelse av underliggende
målselskap.
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 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
Eiendomsselskapet. Eiendomsselskapet vil 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

1

2

3

Lavere risiko
Lavere mulig avkastning

4

5

6

7

Høyere risiko
Høyere mulig avkastning

Risiko / avkastningsindikatoren 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.
Indikatoren er basert på metode for fastsettelse av
markedsrisiko
under
PRIIPs-forordningen,
som
kategoriserer Fondets karakteristika til å være 6 på skalaen
mellom 1-7.
Fondet er vurdert til å klassifiseres under forordningens
punkt 4.c i del 1 av Annex II, som sier (oversatt fra engelsk):
1

«PRIIPs eller underliggende investeringer av PRIIPs som er
priset på mindre regelmessig basis enn månedlig, eller som
ikke har en passende referanseindeks, eller hvis passende
referanseindeks er priset på mindre regelmessig basis enn
månedlig.»
Andre
egenskaper
som
har
betydning
for
risikofastsettelsen:
- 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
Den laveste kategorien, 1, kan ikke anses som helt risikofri.
Dette fondet er plassert i risikoklasse 6, noe som betyr at
andelene normalt er utsatt for store kurssvingninger, og har
ingen innløsning i investeringsperioden. Investor kan ikke
tape mer enn investert beløp.
Denne investeringen anses å ha høy risiko.
Risikoindikatoren for Fondet påvirkes betydelig av at
Fondet kun vil eie en investering.
Risikoindikatoren for Fondet kan endre seg over tid.
Risikoindikatoren tar ikke hensyn til politisk risiko eller
store endringer i finansmarkedene.
Risiko
En investering i Fondet er beheftet med betydelig risiko.
Det vil være utviklingen i denne ene investeringen som
avgjør avkastningen for investorene. Dette innebærer at
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.
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
til exit, uavhengig av utviklingen i investeringen eller
markedene ellers.
Under følger en oversikt over de viktigste risikoene til
Fondet.
Markeds- og eiendomsrisiko: Fondets eneste investering vil
være Eiendommen på Ski, og dette medfører at aksjonærene
i Fondet vil være særlig eksponert mot verdiutviklingen av
eiendomsmarkedet i Ski og Follo spesifikt, men også den
generelle utviklingen i markedet for kontoreiendommer av
tilsvarende type som Eiendommen. Dersom det er liten
etterspørsel etter næringseiendom i dette området eller
markedet for kontoreiendom når Fondet skal avvikles er det

en risiko for at salgsprisen for Eiendommen blir lavere enn
forventet.
Finansieringsrisiko: Investeringen skal lånefinansieres ved
å trekke opp lån i Eiendomsselskapet med en LTV på 65 %.
Det er en risiko for at Fondet, gjennom Eiendomsselskapet,
havner i brudd på lånebetingelsene, hvilket kan medføre at
Fondet ikke er i stand til å utbetale utbytter som skissert og
at Fondet blir nødt til å oppkapitalisere med ny egenkapital.
Det er videre en risiko for at Fondet, gjennom
Eiendomsselskapet, mislykkes i å betjene lånet. Långiver
har sikkerhet i Eiendommen og Målselskapet, og ved å
kreve lån til forfall vil Fondet og investor kunne tape sin
egenkapital.
Likviditetsrisiko og annenhåndsomsetning: Aksjene i
Fondet er unoterte og lite omsettelige. Investor må påregne
et større verditap dersom investor må selge aksjer før
Fondet blir realisert.
Fondets plassering på risiko-skalaen er et uttrykk for
Forvalters skjønn. Oversikten over ulike former for risiko
er ikke uttømmende. Risikoindikatoren tar ikke høyde for
devalueringer, politiske inngrep, store svingninger i
valuta-, renter- eller andre forhold i finansmarkedene.
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, risikoprofil og
kostnader. Avkastningen kan bli negativ.
Forvalters målsetning er at Fondet skal gi en
gjennomsnittlig årlig avkastning på egenkapitalen på 7-9%,
inkludert en utbetaling av et gjennomsnittlig årlig utbytte på
5-7%.

GENERELT OM KOSTNADER I FONDETS
UNDERLIGGENDE INVESTERINGER

Fondet vil indirekte måtte bære kostnader i underliggende
investering, som bl.a. kostnader til forvaltning, regnskap,
vedlikehold, eiendomsskatt, revisjon og styre.
Investorene dekker, direkte eller indirekte, sin andel av alle
kostnader i Fondet, Eiendomsselskapet, Målselskapet og
den underliggende investeringen. Alle kostnader reduserer
Fondets potensielle avkastning.
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FORVALTNINGSHONORAR OG KOSTNADER

Gitt NOK 188,5 mill. i investert kapital til Fondet og tegnet beløp på NOK 200.000 for en investor:

NOK i hele tall
Sats (%/NOK)
Engangskostnader Investor
Tegningshonorar
4,50 %
Sum engangskostnader Investor
4,50 %
Engangskostnader Eiendomsselskapet
Etableringsgebyr fremmedfinansiering
1,00 %
Teknisk due diligence
187.500
Juridisk due diligence
625.000
Besiktigelse, reise og annet
25.000
Tillitsmanntjenester, oppstart
75.000
Regnskapsførsel, oppstart
50.000
Sum engangskostnader Eiendomsselskapet
Engangskostnader Fondet
Tilretteleggingshonorar
2,00 %
Etableringshonorar forvalter
0,65 %
Oppstart juridisk bistand
437.500
Oppstart depotmottaker
62.500
Sum engangskostnader Fondet
Årlige kostnader Eiendomsselskapet
Forretningsførsel
437.500
Styrehonorar
60.000
Tillitsmannstjenester
130.000
Forvaltning av Eiendommen
100.000
Revisjon
62.500
Regnskapsførsel
40.000
Sum årlige kostnader Eiendomsselskapet
Årlige kostnader Fondet
Forvaltningshonorar, ink. R & C
0,40 %
Depot
200.000
Revisjon
62.500
Forretningsførsel
40.000
Sum årlige kostnader Fondet
Avviklingskostnader Fondet
Salgshonorar til ekstern megler
3,00 %
Avvikling av fondet
80.000
Sum avviklingskostnader Fondet
Sum engangskostnader (eks. avvikling)
Sum engangskostnader (inkl. avvikling)
Sum årlige kostnader

Direkte og indirekte
kostnader per tegnet beløp

I % av
tegnet

9.000
9.000

4,50 %
4,50 %

3.705
199
663
27
80
53
4.726

1,85 %
0,10 %
0,33 %
0,01 %
0,04 %
0,03 %
2,36 %

4.000
1.300
464
66
5.831

2,00 %
0,65 %
0,23 %
0,03 %
2,92 %

464
64
138
106
66
42
881

0,23 %
0,03 %
0,07 %
0,05 %
0,03 %
0,02 %
0,44 %

800
212
66
42
1.121

0,40 %
0,11 %
0,03 %
0,02 %
0,56 %

6.000
85
6.085
19.557
25.642
2.002

3,00 %
0,04 %
3,04 %
9,78 %
12,82 %
1,00 %

1) Distributører kan ta maksimalt 4,5 % av Investert kapital i Tegningshonorar.
2) Alle årlige kostnader KPI-justeres årlig. Første KPI-justering skjer 1. januar 2021.
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SENSITIVITETSANALYSE FOR EN INVESTERING I FONDET
Tabellen nedenfor viser en sensitivitetsanalyse for hvordan ulike scenarier kan påvirke den faktiske avkastningen til investor
hensyntatt alle kostnader og med en investering på NOK 200.000. Dette vises for å illustrere utelukkende nedsiderisikoen ved
å investere i Eiendommen gitt ekstreme scenarioer, og tabellen illustrerer således ingen fordelaktige scenarioer utover vårt
forventede scenario «Forventet verdiutvikling». Det er ikke lagt til grunn noen vurdering av sannsynlighet for at de ulike
scenarioene utover at «Forventet verdiutvikling» vil inntreffe. Det er sistnevnte scenario, som Forvalter anser som sannsynlig
at vil inntreffe, er basert på et konservativt estimat om at Eiendommen vil stige i takt med forventet årlig inflasjon på 2 %.
Investeringsbeløp NOK 200 000
Scenarioer
Korreksjon i
eiendomsmarkedet
(årlig verdifall på 5 %)
Ufordelaktig
verdiutvikling
(årlig verdifall på 2,5 %)
Ingen verdiutvikling
(Salg til samme pris)
Forventet verdiutvikling
(årlig verdistigning på
2,0 %)

1 år

5 år

Hva du kan få tilbake etter kostnader

NOK 176 986

NOK 126 151

7 år
(anbefalt
periode)
NOK 109 836

Gjennomsnittlig avkastning hvert år

-16,7 %

-11,6 %

-12,4 %

Hva du kan få tilbake etter kostnader

NOK 189 203

NOK 182 648

NOK 183 510

Gjennomsnittlig avkastning hvert år

-10,3 %

-3,1 %

-2,3 %

Hva du kan få tilbake etter kostnader

NOK 201 392

NOK 245 111

NOK 269 247

Gjennomsnittlig avkastning hvert år
Hva du kan få tilbake etter kostnader
Gjennomsnittlig avkastning hvert år

-4,0 %
NOK 211 125
1,1 %

3,7 %
NOK 299 682
8,4 %

4,4 %
NOK 347 590
8,8 %

Forvalter

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

Tilrettelegger

Njord Securities AS (org. nr. 988 716 278)
Kraft Finans AS (org. nr. 982 986 141), Njord Kapitalforvaltning Øst AS (org. nr. 813 732 602),
Njord Kapitalforvaltning Sør AS (org. nr. 913 666 798) og Njord Securities AS (org. nr.
988 716 278)
Trac Accounting AS (org. nr. 989 572 938)

Distributører
Forretningsfører
Depotmottaker
Rapportering
Produktgodkjennelses
komité
Ytterligere informasjon
Ansvar
Tilsyn
Klageordning
Beregning andelsverdi
Nøkkelinformasjon
oppdatert

Intertrust Depositary Services (Norway) AS (org. nr. 914 423 767)
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.
Produktgodkjennelseskomiteen er en faglig instans etablert for å vurdere og kvalitetssikre alle
potensielle prosjekter. Komiteen er etablert og strukturert i samsvar med verdipapirhandelloven
§ 9-19 og kommisjonsdirektiv 2017/593 art. 9 og 10.
Ytterligere informasjon om Fondet fremgår av Fondets vedtekter, Prospekt og 4-2 skjema. Alle
dokumentene er utarbeidet på norsk og er kostnadsfritt tilgjengelige ved henvendelse til
post@njordalternative.no.
Forvalter er ansvarlig for at opplysningene i nøkkelinformasjonen ikke skal være villedende.
Forvalter har konsesjon til å forvalte alternative investeringsfond og har Finanstilsynet som
tilsynsmyndighet.
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.
Andelsverdien av aksjene i Fondet er basert på Fondets verdijusterte egenkapital, og estimeres
hvert kvartal. Kvartalsrapporten leveres til investor innen 90 dager etter utløpet av hvert kvartal,
og Årsrapporten med revidert årsregnskap leveres til investor senest 120 dager etter årsslutt.
Nøkkelinformasjonen er oppdatert pr. 20.11.2020
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