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NJORD PROSJEKT 55 AS  

(Et norsk aksjeselskap og alternativt investeringsfond som er underlagt norsk lovgivning, org. nr. 825 604 162)  

Tilleggsinformasjon til prospektet datert 2. juli 2021 vedrørende et tilbud om deltakelse i Emisjonen i Fondet, med 

utstedelse av inntil 100.000 nye aksjer til tegningskurs NOK 1.000 per aksje 

   

   

Dette tilleggsprospektet ("Tilleggsprospektet") er et supplement til prospektet datert 2. juli 2021 ("Prospektet"), utarbeidet i 

forbindelse med et tilbud ("Tilbudet") om deltakelse i emisjonen i Njord Prosjekt 55 AS (vil endre navn til Førde Etatbygg AS), org. 

nr. 825 604 162 ("Fondet"), med utstedelse av inntil 100.000 nye aksjer til tegningskurs NOK 1.000 per aksje (de "Nye Aksjene" 

og "Emisjonen"). 

Informasjonen som fremkommer i dette Tilleggsprospektet skal anses som en del av Prospektet og (i) går foran den opprinnelige 

informasjonen som fremkommer i Prospektet i tilfelle motstrid, og (ii) supplerer slik informasjon, slik at enhver informasjon som 

fremkommer i Prospektet skal anses endret i den grad den relevante informasjonen er endret i dette Tilleggsprospektet. For øvrig 

gjelder den informasjonen som fremkommer i Prospektet på uendrede vilkår, med mindre informasjonen er endret, supplert eller 

fjernet i medhold av dette Tilleggsprospektet.  

Dette Tilleggsprospektet må leses i sammenheng med Prospektet og som del av grunnlaget for enhver beslutning om investering i 

Fondets aksjer. Med mindre annet fremgår av sammenhengen, skal ord og uttrykk som er definert i Prospektet ha samme betydning 

i dette Tilleggsprospektet.  

 

 

Forvalter Tilrettelegger 

  

Njord Alternative Investments AS Njord Securities AS 

  

 

Datoen for dette Tilleggsprospektet er 3. desember 2021  
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VIKTIG INFORMASJON 

Dette Tilleggsprospektet er et supplement til det originale Prospektet datert 2. juli 2021, utarbeidet i forbindelse med Emisjonen i 

fondet. Tilleggsprospektet inneholder informasjon som er viktig for Tilbudet.  

Tilleggsprospektet er en del av et EØS-prospekt og 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").  

Tilleggsprospektet er godkjent av Finanstilsynet som kompetent tilsynsmyndighet under Europaparlaments- og Rådsforordning (EU) 

2017/1129 (Prospektforordningen). Finanstilsynet har kun godkjent dette Tilleggsprospektet 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 Tilleggsprospektet. Investorer bør foreta sin egen vurdering av egnetheten ti l å 

investere i verdipapirene. Finanstilsynet har ikke kontrollert og godkjent riktigheten eller fullstendigheten av opplysningene som gis 

i Tilleggsprospektet 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 Tilleggsprospektet. 

Informasjonen som fremkommer i Tilleggsprospektet skal anses som en del av Prospektet og (i) går foran den opprinnelige 

informasjonen som fremkommer i Prospektet i tilfelle motstrid, og (ii) supplerer slik informasjon, slik at enhver informasjon som 

fremkommer i Prospektet skal anses endret i den grad den relevante informasjonen er endret i dette Tilleggsprospektet. Dette 

Tilleggsprospektet må leses i sammenheng med Prospektet og utgjør en del av grunnlaget for enhver beslutning om investering i 

Fondets aksjer. 

Investorer som har bestilt Nye Aksjer i Fondet før offentliggjøringen av dette Tilleggsprospektet, har rett til å tilbakekalle sine 

bestillinger innen to virkedager etter offentliggjøringen av dette Tilleggsprospektet, i tråd med Prospektforordningen artikkel 23.  

Henvendelser vedrørende Tilleggsprospektet skal rettes til Fondet. Ingen andre fysiske eller juridiske personer er autorisert til å gi 

informasjon om Fondet i tilknytning til Emisjonen eller dette Tilleggsprospektet. Njord Securities AS er engasjert som tilrettelegger i 

Emisjonen ("Tilrettelegger"). 

En investering i Fondets aksjer er forbundet med risiko. Potensielle investorer oppfordres til å gjennomgå og vurdere risikofaktorene 

inntatt i Prospektets kapittel 2 "Risikofaktorer" i tillegg til øvrig informasjon i Prospektet og dette Tilleggsprospektet, 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. Informasjonen i Prospektet og Tilleggsprospektet 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. 

Tilleggsprospektet er underlagt norsk rett, og eventuelle tvister som oppstår i tilknytning til Tilleggsprospektet vil være underlagt 

norske domstoler med Oslo tingrett som verneting.  

Se Prospektets kapittel 20 "Definisjoner" for en oversikt over forkortelser og definisjoner benyttet i dette Tilleggsprospektet. 

Tilleggsprospektet er kun utarbeidet på norsk.  
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1 ANSVARSERKLÆRING  

Dette Tilleggsprospektet har blitt utarbeidet av Fondet i forbindelse med den planlagte Emisjonen. 

Styret i Njord Prosjekt 55 AS bekrefter at opplysningene i Tilleggsprospektet, så langt styret kjenner til, er i samsvar 

med de faktiske forhold, og at Tilleggsprospektet ikke utelater noe som kan endre dets betydningsinnhold.  

Oslo, 3. desember 2021 

Styret i Njord Prosjekt 55 AS 

Christian Frederik Søbak Westad 

(Styreleder)  

Halvdan Alexander Aagesen Grøm 

(Styremedlem)  
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2 SUPPLERENDE INFORMASJON 

2.1 Tilbudet og anvendelse av Egenkapitalen  

2.1.1 Justert minimum oppkapitalisering 

Som følge av noe lavere kostnader knyttet til Eiendomsinvesteringen ønsker fondet i utgangspunktet 

oppkapitalisere med NOK 76,5 millioner i Emisjonen (sammenlignet med NOK 77 millioner som var 

utgangspunktet i Prospektet), hvilket muliggjør et erverv av hele Eiendommen. 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. Fondet forbeholder seg likevel retten til å 

øke emisjonsbeløpet til NOK 100 millioner dersom det er nødvendig for å oppnå tilstrekkelig 

egenkapital til å gjennomføre Eiendomsinvesteringen. 

2.1.2 Justert finansiering av Eiendomsinvesteringen 

Tabellen under gir en oversikt over estimerte finansieringsbetingelser for Lånefasiliteten hvor det 

bemerkes at fastrenten har økt fra 3.92% p.a. til 4.3% p.a., samt skjedd justeringer i covenants 

(tabellen under erstatter tilsvarende tabell i punkt 7.3.3 i Prospektet):  :  

Beskrivelse  Finansieringsbetingelser  

Finansieringskilde ..................................................  Obligasjon  

Låneutmåling ........................................................  NOK 145.000.000 

LTV ......................................................................  65,0 %  

Utløp ....................................................................  5 år regnet fra utstedelsesdato1 

Fast rente .............................................................  4,3 % p.a2.  

Sikkerhet ..............................................................  1. prioritets sikkerhet med aksjepant i Eiendomsselskapet og 

Målselskapet, samt eiendomspant i Eiendommen 

Covenants .............................................................  LTV < 70 for utbytte og LTV < 75 før krav om tilleggssikkerhet. 
  

   

2.2 Reforhandlet leieavtale og oppdaterte estimater for leieinntekter i 2022 

2.2.1 Reforhandlet leieavtale 

Målselskapet har reforhandlet leieavtalen med Pasientombodet i Sogn og Fjordane. 

Pasientombodet i Sogn og Fjordane står for 1,2 % av bruttoleien til Eiendommen. Tabellen under gir en 

oversikt over nærmere angitte kontraktsdetaljer i leieavtalen med Pasientombodet i Sogn og Fjordane 

(tabellen erstatter tilsvarende tabell i punkt 7.8.2.6 i Prospektet): 

Kontraktsdetaljer  Beskrivelse 

Type areal ............................... Kontor 

Oppstart leieforhold.................. 01. august 2010 

Kontraktens varighet ................ 1. august 2030 

Utleid areal ............................. Totalt ca. 73 kvm  

Leie 2022E .............................. NOK 174.359 

KPI-indeksering ....................... Leien skal reguleres hvert år med 80 % av endringen i SSBs konsumprisindeks.  

Opsjoner ................................. Ingen opsjoner 

Kostnadsfordeling .................... Leieavtale der gårdeier skal besørge alt utvendig vedlikehold og innvendig vedlikehold som 

anses som normal bruksslitasje, samt utskiftning av tekniske installasjoner. Kostnadene 

knyttet til normalt vedlikehold inngår som en del av leien. Leietaker er selv ansvarlig for å 

besørge og bekoste innvendig vedlikehold utover normal slitasje og elde. Gårdeier dekker 

forsikring av eiendommen, mens eiendomsskatten inngår som en del av leien.  

Øvrige forhold ......................... Det er anledning for å si opp kontrakten med varslingsfrist på minimum 1 kalenderår regnet 

fra den 01.01 hvert år, dersom det er vedtatt at etaten skal legges ned. Fremleie av 

leieobjektet, helt eller delvis, må ikke finne sted uten utleiers skriftlige forhåndssamtykke. 

Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn. 

 
1 Lånefasiliteten forventes utstedt ved overtakelse av Målselskapet i uke 51 2021. 
2 Forvalter estimerer gjennomgående i Prospektet at Lånefasiliteten kan refinansieres etter 5 år til samme vilkår. 



Njord Prosjekt 55 AS – Tilleggsprospekt 

  

Dette betyr at Eiendommen på nåværende tidspunkt er 94 % utleid og det resterende ledige arealet 

på 6 % er dekket med garantileie fra selger. Leietakerne på Eiendommen består av ca. 86 % statlig 

kontrollerte selskaper (Lotteri og Stiftelsestilsynet, Vestlandet Fylkeskommune, Bufetat Region Vest, 

Konfliktrådet i Sogn og Fjordane og Pasientombodet i Sogn og Fjordane). 

2.2.2 Leieinntekter for 2022 

Tabellen under gir en oversikt over Målselskapets samlede leieinntekter i 2022 under leieavtalene 

beskrevet i punkt 7.8.2 "Målselskapets leieavtaler" i Prospektet, med en presisering av leietaker, type 

areal, areal, KPI-justering, utløp og opsjoner (tabellen under erstatter tilsvarende tabell i punkt 7.8.3 i 

Prospektet):  

Leietaker  Type areal Areal Leie 20224  I % av leie KPI Utløp Opsjoner3 

Lotteri og Stiftelsestilsynet ..........  Kontor  2.113 5 354 773  36,8 % 80 % 01/08/2030 5 + 5 (S) 

Vestland Fylkeskommune ............  Kontor 1.570 3 978 654  27,3 % 80 % 01/08/2030 5 + 5 (S) 

Bufetat Region Vest....................  Kontor 976 1 938 371  13,2 % 100 % 01/08/2030 5 + 5 (S) 

Konfliktrådet i S&F .....................  Kontor 115 272 882  1,9 % 80 % 01/08/2030 5 + 5 (S) 

Pasientombodet S&F ..................  Kontor 73 174 359  1,2 % 80 % 01/08/2030  

Telia Norge AS ...........................  Annet1 - 35 550  0,3 % 100 % 01/07/2024 5 

ICE Communication Norge AS ......  Annet1 - 35 550  0,3 % 100 % 01/07/2023 5 

Bergen og Omegn Boligbyggelag .  Kontor 496 1 061 093  7,2 % 100 % 01/06/2024 5 + 5 (S) 

Lotteri og Stiftelsestilsynet (Bygg 3) Kontor 304 835 164  5,7 % 100 % 01/06/2030   5 + 5 (S)  

Garasjekjeller (BOB Arkiv) ..........  Kontor - 15 979  0,1 % 100 % 01/06/2024 - 

Garantileie/ledige arealer ............  Kontor 572 896 140  6,1 % 100 % 01/02/20275 - 

Sum/vektet snitt ....................  Kontor 6.220 14 598 515 100 % 86% ~8,012 - 
        

1 Leie av plass til etablering og drift av kommunikasjonsutstyr.  

2 WAULT per 01.12.2021 

3 (S) betyr forlengelsesopsjon på samme vilkår.  

4 KPI antas å være på 4,5 % for 2021. 

5 Garantileieperioden løper 5 år fra og med overtakelse 

2.3 Transaksjonsdetaljer for eiendomsinvesteringen 

2.3.1 Justert kjøpesum, prosjektpris og EBITDA 

Det har skjedd enkelte justeringer i kjøpesum, prosjektpris og EBITDA etter godkjenningen av 

Prospektet. Disse endringene relaterer seg i hovedsak til endinger i avskrivningsgrunnlaget som ligger 

som basis for skatterabatten. Ved at det har gått noe tid siden forrige estimat er det nå avskrevet mer 

fra saldoverdiene. Teksten og tabellene under er justert for endringene og erstatter punkt 8.1 i 

Prospektet i sin helhet: 

Brutto eiendomsverdi av Eiendommen er avtalt til NOK 223.000.000. Skattemessige verdier er estimert 

til ca. NOK 100.472.230 for bygg og teknisk, med følgende fordeling:  

Beskrivelse Estimert allokering (ca. NOK) Saldoavskrivninger (%) 1 

Bygg ..................................................................  89.414.375 2  

Teknisk ...............................................................  11.057.855 10  

Totalt ................................................................  100.472.230 - 
   

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 40.000.000 (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 7.427.499 

("Skatterabatten").  

Estimert kjøpesum for aksjer i Målselskapet etter skattejustering og før øvrige justeringer basert på 

Målselskapets øvrige balanseposter er beregnet til NOK 215.572.501 ("Kjøpesummen"). 

Kjøpesummen forutsetter 100 % eierskap til Eiendommen. Det er estimert en reduksjon til ca. NOK 
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969.999 i arbeidskapital og ca. 1.901.000 for due diligence-gjennomgang (som beskrevet i punkt 7.6.8 

"Due diligence" i Prospektet), oppstartskostnader knyttet til Forvalter og Depotmottaker, samt 

kostnader til besiktigelse av eiendommen. Videre er tilrettelegger i henhold til avtale med Fondet 

berettiget til et tilretteleggingshonorar som tilsvarende er noe redusert til NOK 1.606.500 (2,1 % 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 221.500.000 ("Prosjektprisen"). Tabellen under viser estimert kjøpesumsberegning av 

Prosjektprisen:  

 Estimert kjøpesumsberegning NOK (hele tall) NOK / kvm. Yield 

 Bygg .................................................................  183.000.000   

 Tomt ................................................................  40.000.000   

 Brutto eiendomsverdi av Eiendommen ..................  223.000.000 35.859 5,6 % 

- Skatterabatt ......................................................  7.427.499   

= Kjøpesummen .................................................  215.572.501 34.665 5,8 % 

+ Arbeidskapital ....................................................  969.999   

+ Etableringskostnader1 .........................................  1.901.000   

+ Etableringsgebyr for Lånefasiliteten ......................  1.450.000   

+ Tilretteleggingshonorar .......................................  1.606.500   

= Prosjektpris .....................................................  221.500.000 35.618 5,6 % 

1 Etableringskostnader inkluderer juridisk og teknisk due diligence, etableringshonorar til Forvalter og depotmottaker, og kostnader 

relatert til besiktigelse, reise og annet. 

2.3.2 Justerte budsjettforutsetninger 

2.3.2.1 Generelt 

Som følge av endringene nevnt over er den ene budsjettforutsetningene som utgjør grunnlaget for de 

estimerte avkastningstallene i punkt 9 i Prospektet noe justert: 

• det antas at leieinntekter og kostnader vokser i takt med KPI, som er antatt å være 4,5 % i 

2021 og deretter 2,0 % årlig (basert på Norges Banks langsiktige inflasjonsmål3). 

Øvrige forutsetninger gjelder som tidligere: 

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

det antas at Målselskapets leietakere blir i Eiendommens lokaler gjennom hele investeringsperioden og 

at leieinntektene vokser i takt med KPI; og 

2.3.2.2 Endringer i estimert base case avkastning og sensitivitetsanalyse 

Estimert base case avkastning og sensitivitetsanalysen har endret seg noe som følge av endringene i 

budsjettforutsetningene over, reforhandlet leieforhold, endring i emisjonsstørrelse, samt ved at det er 

benyttet en mer konservativ exit yield på 5,9 %.  

Tabellen under  gir oversikt over estimert IRR og estimert årlig utbytte ved salg av Eiendommen i per 

31.12.2028 og skal erstatte punkt 9.2.3 i Prospektet i sin helhet:  

Exit år 2028 

Exit Yield1 ..............................   4,9 % 5,4 % 5,9 % 6,4 % 6,9 % 

Brutto eiendomsverdi ('000) .....  300 800 272 800 249 600 230 000 213 300 

 
3 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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Estimert IRR2 .......................   13,3 % 10,8 % 8,4 % 6,0 % 3,6 % 

Estimert årlig utbytte3,4........  7,0 % 7,0 % 7,0 % 7,0 % 7,0 % 

      

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. Estimatet forutsetter at en eventuell refinansiering av Lånefasiliteten vil være avdragsfri og med samme rentemargin. 

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 7,0 %. Dette skyldes at estimert årlig utbytte ikke vil påvirkes 

av eiendomsverdien ved et salg, ettersom estimert årlig utbytte er basert på kontantstrømmen fra Eiendommen.  

 

Basert på at Exit Yield er endret fra 5.8% til 5,9 % inntas følgende oppdaterte sensitivitetsanalyser, 

hvor også periodene er endret fra 2021 til 2022 og 2025 til 2026, som erstatter tilsvarende tabeller i 

punkt 9.2.4 i Prospektet i sin helhet. 

Scenarioer 20221 20262 20283 

Ufordelaktig verdiutvikling (årlig 

verdifall 1,5 %) + refinansiering på 

50 % LTV4 

Hva du kan få tilbake etter kostnader NOK 186.946 NOK 208.675 NOK 227.943 

Gjennomsnittlig avkastning hvert år 

 

-9,9 % 

 

0,0 % 

 

1,3 % 

 

Ingen verdiutvikling (salg til samme 

pris) + refinansiering på 55 % LTV5 

Hva du kan få tilbake etter kostnader NOK 195.294 NOK 247.672 NOK 278.955 

Gjennomsnittlig avkastning hvert år -6,1 % 3,9 % 4,7 % 

Ingen verdiutvikling (salg til samme 

pris) + 3,5 % årlig amortisering6 

Hva du kan få tilbake etter kostnader NOK 195.294 NOK 248.342 NOK 276.255 

Gjennomsnittlig avkastning hvert år -6,1 % 4,0 % 4,8 % 

Forventet verdiutvikling (årlig 

verdistigning på 1,6 %7 

Hva du kan få tilbake etter kostnader NOK 204.209 NOK 290.976 NOK 336.124 

Gjennomsnittlig avkastning hvert år -2,1 % 7,6 % 8,2 % 

1 Estimerte verdier basert på salg per 31.12.2022. 

2 Estimerte verdier basert på salg per 31.12.2026. 

3 Estimerte verdier basert på salg per 31.12.2028. 

4 Scenariet viser estimert avkastning dersom verdien av Eiendommen faller med 1,5 % per år og at refinansiering av Lånefasiliteten 

den 22.12.2026 blir på 50 % LTV, i tillegg til en økt rentemargin på 25 bps, totalt 4,55 % fastrente. Scenariet medfører at Fondet 

vil måtte innhente ny egenkapital på totalt MNOK 40 for å sikre refinansieringen av Lånefasiliteten og at Fondet ikke vil kunne 

utbetale utbytte de 3 siste årene av Fondets anbefalte levetid. 

5 Scenariet viser estimert avkastning dersom verdien av Eiendommen forblir uendret og at refinansiering av Lånefasiliteten den 

22.12.2026 blir på 55 % LTV, i tillegg til en økt rentemargin på 25 bps, totalt 4,55 % fastrente. Scenariet medfører at Fondet vil 

måtte innhente ny egenkapital på totalt MNOK 22 for å sikre refinansieringen av Lånefasiliteten.  

6 Scenariet viser estimert avkastning dersom verdien av Eiendommen forblir uendret og at refinansiering av Lånefasiliteten den 

22.12.2026 blir på 65 % LTV, i tillegg til en årlig avdragsprofil på 3,5 % og en økt rentemargin på 25 bps, totalt 4,55 % fastrente. 

Scenariet medfører at Fondet vil kunne utbetale utbytte til investor, men avdragsprofilen reduserer Fondets utbyttekapasitet.  

7 Scenariet viser estimert avkastning ved det scenariet Forvalter tror er mest sannsynlig at inntreffer, og som er basert på 

informasjonen presentert gjennomgående i Prospektet. Det forutsettes her at Eiendommens verdi stiger med 1,6 % per år og at 

Lånefasiliteten refinansieres til 65 % LTV med en økt rentemargin på 25 bps, totalt 4,55 % fastrente. 

 

2.3.2.3 Budsjettert kontantstrøm 

Under følger justert budsjettert kontantstrøm for Fondet per desember 2021, samt i perioden 2021-

2028, som skal erstatte tabellen i 9.2.5 i Prospektet.  

Alle tall i NOK 1000 Des 21 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 

          

Innbetalt EK (Fondet)1 ...........  -76 500         

Brutto leieinntekter 

(Målselskapet) ......................  

  1 171   14 600   14 852   15 109   15 370   15 635   15 906   16 181  

Eierkostnader (Målselskapet)   132   1 638   1 627   1 654   1 682   1 710   1 739   1 768  

Netto leieinntekter (Målselskapet)

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

  1 039   12 962   13 226   13 455   13 688   13 925   14 167   14 412  

Øvrige driftskostnader 

(Fondet/Eiendomsselskapet) ..  

  -101   -1 244   -1 179   -1 206   -1 236   -1 267   -1 299   -1 331  

Netto finans (Eiendomsselskapet)   -517   -6 233   -6 233   -6 233   -6 233   -6 233   -6 233   -6 233  
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Betalbar skatt (Fondet) ..........    -     -     -40   -704   -776   -846   -914   -982  

Kontantstrøm fra ordinær 

drift ...................................  

 

 

 

 421  

 

 5 485  

  

5 774  

  

5 312  

  

5 443  

  

5 580  

  

5 721  

  

5 867  

          

Oppgraderinger Eiendommen ...    -     -     -     -     -     -     -     -    

Kontantstrøm fra  

investeringer .....................  

 

 

 

 -    

  

-    

  

-    

  

-    

  

-    

  

-    

  

-    

  

-    

          

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

Kontantstrøm fra finansiering   -     -   -   -   -   -   -   -  

          

Sum kontantstrøm .............    421   5 485   5 774   5 312   5 443   5 580   5 721   5 867  

          

Utbytte til investor .............    641   5 485   5 774   5 312   5 443   5 580   5 721   5 867  

Akkumulert utbytte ...............    641   6 126   11 899   17 211   22 654   28 234   33 954   39 821  

          

Brutto salgsverdi eiendom......    223 291   226 864   230 494   234 192   237 939   241 746   245 614  249 554  

Verdijustert egenkapital .........    69 655   71 985   74 316   77 294   80 326   83 422   86 581   89 813  

          

Akkumulert utbytte +  

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

 

 

  

70 296  

  

78 110  

 

 86 216  

  

94 505  

  

102 980  

  

111 655  

  

120 535  

 

129 634  

  

1 Andel innbetalt EK i Fondet gitt foreliggende budaksept på Eiendommen med en kjøpsyield på 5,6 %  

Merk: Tallene i tabellen over er beregnet med desimaler som ikke fremgår i tabellen, men som blir hensyntatt i beregningen og kan medføre 

avrundinger.  

 

2.3.2.4 Budsjettert resultatregnskap  

Under følger justert budsjettert resultatregnskap For Fondet i perioden 2021-2028 som skal erstatte 

tabellen i punkt 9.2.6 i Prospektet;  

Alle tall i NOK 1000 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 

         

Brutto leieinntekter ................................   1 171   14 600   14 852   15 109   15 370   15 635   15 906   16 181  

Netto leieinntekter ..............................   1 039   12 962   13 226   13 455   13 688   13 925   14 167   14 412  

Kapitaliserte oppstartskostnader ..............   2 735   -     -     -     -     -     -     -    

Ekstraordinære kostnader .......................   -     -     -     -     -     -     -     -    

Øvrige kostnader1 ..................................   101   1 244   1 179   1 206   1 236   1 267   1 299   1 331  

Avskrivninger bygg (2 %) .......................   149   1 753   1 717   1 683   1 649   1 616   1 584   1 552  

Avskrivninger bygg (20 %) .....................   -     -     -     -     -     -     -     -    

Avskrivninger teknisk .............................   92   995   896   806   726   653   588   529  

Driftsresultat (EBIT) ...........................   -2 038   8 970   9 434   9 760   10 077   10 389   10 696   11 000  

Rentekostnader .....................................   520   6 235   6 235   6 235   6 235   6 235   6 235   6 235  

Renteinntekter ......................................   2   2   2   2   2   2   2   2  

Netto finans ........................................   -517   -6 233   -6 233   -6 233   -6 233   -6 233   -6 233   -6 233  

Resultat før skatt ................................   -2 555   2 737   3 201   3 527   3 844   4 156   4 463   4 767  

Skatt ....................................................   -562   602   704   776   846   914   982   1 049  

Resultat ..............................................   -1 993   2 135   2 496   2 751   2 998   3 242   3 481   3 718  

         

1 Ikke definert som eierkost.   

Merk: Tallene i tabellen over er beregnet med desimaler som ikke fremgår i tabellen, men som blir hensyntatt i beregningen og kan medføre 

avrundinger.  

 

2.3.2.5 Budsjettert balanse  

Under følger justert budsjettert balanse for Fondet i perioden 2021-2028 som skal erstatte tabellen i 

punkt 9.2.7 i Prospektet:  

Alle tall i NOK 1000 IB1 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 

          

Eiendeler          

Tomt ...................................  40 000   40 000   40 000   40 000   40 000   40 000   40 000   40 000   40 000  

Tekniske installasjoner ..........  10 044   9 952   8 957   8 061   7 255   6 530   5 877   5 289   4 760  

Avskrivninger bygg (2 %) ......  87 775   87 626   85 874   84 156   82 473   80 824   79 207   77 623   76 070  
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Avskrivninger bygg (20 %) ....  -     -     -     -     -     -     -     -     -    

Bokført verdi eiendom .......  137 819   137 578   134 830   132 217   129 728   127 353   125 084   122 912   120 830  

Kapitaliserte 

oppstartskostnader ............... 

  

2 735  

 

 -    

 

 -    

 

 -    

 

 -    

  

-    

 

 -    

 

 -    

 

 -    

Merverdi bygg ......................  77 753   77 753   77 753   77 753   77 753   77 753   77 753   77 753   77 753  

Utsatt skattefordel ................  -     562   -     -     -     -     -     -     -    

Kasse/bank/post ...................  970   750   750   750   750   750   750   750   750  

Sum eiendeler ....................  219 278   216 644   213 334   210 720   208 231   205 856   203 587   201 415   199 334  

          

Egenkapital og gjeld          

Egenkapital inkl. merverdi 

bygg ................................... 

 74 278   71 644   68 294   65 016   62 455   60 011   57 673   55 433   53 285  

Rentebærende gjeld ..............  145 000   145 000   145 000   145 000   145 000   145 000   145 000   145 000   145 000  

Betalbar skatt .......................  -     -     40   704   776   846   914   982   1 049  

Kortsiktig gjeld .....................  -     -     -     -     -     -     -     -     -    

Sum egenkapital og gjeld...  219 278   216 644   213 334   210 720   208 231   205 856   203 587   201 415   199 334  

          

1 Med "IB" menes inngående balanse.  

Merk: Tallene i tabellen over er beregnet med desimaler som ikke fremgår i tabellen, men som blir hensyntatt i beregningen og kan medføre 

avrundinger.  

 

2.3.3 Fondets kapitalisering og gjeldsforpliktelser 

Under følger en justering av tekst om fondets kapitalisering og gjeldsforpliktelser som skal erstatte 

punkt 12.1 til 12.3 i Prospektet i sin helhet: 

2.3.3.1 Introduksjon 

Tallene som presenteres nedenfor er ureviderte tallog gjelder perioden fra stiftelsen 26. august 2020 til 

26. november 2021. 

2.3.3.2 Kapitalisering  

Tabellen under viser Fondets kapitalisering per 26. november 2021:  

Alle tall i hele NOK Per 26. november 2021 

  

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 ...............................................................................................  -38.365 

Sum egenkapital2 ...................................................................................................  -3.365 

Total kapitalisering3 ...............................................................................................  -3.364 

  

Kilde: Njord Securities   

1 Av annen egenkapital utgjør udekket tap NOK -12.914 som er relatert til registreringsavgift til Brønnøysundregisteret, bank 

og kortgebyr, samt honorar til regnskapsfører. Resterende på NOK-25.451 er førte kostnader for drift av prosjektselskapet 

på årets resultat. Når Emisjonen blir gjennomført, vil selskapets aksjekapital og potensiell gjeld skrives ned av Tilrettelegger, 

før oppkapitaliseringen blir gjort med emisjonsprovenyet fra Investorene.  

2 Sum egenkapital utgjør summen av aksjekapital og annen egenkapital.   

3 Total kapitalisering utgjør summen av egenkapital og gjeld. 
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2.3.3.3 Gjeldsforpliktelser  

Tabellen under viser Fondets gjeldsforpliktelser per 26. november 2021: 

Alle tall i hele NOK Per 26. november 2021 

  

A Kontanter ...................................................................................................  16.636 

B Kontantekvivalenter .....................................................................................  0 

C Handels/verdipapirer ....................................................................................  0 

D Sum likvide midler (A+B+C) .....................................................................  16.636 

   

E Kortsiktig finansielle fordringer ................................................................  0 

   

F Kortsiktig gjeld ............................................................................................  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) ............................................................................  0 

   

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)  ......................................................................................  0 

   

2.4 Justert historisk finansiell informasjon for Fondet 

Under følger en justering av historisk finansiell informasjon for Fondet som skal erstatte punkt 13.5 i 

Prospektet i sin helhet. 

2.4.1 Resultatregnskap  

Tabellen under viser Fondets resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet 31. desember 2020 og per 

26. november 2021.  

 Regnskapsår avsluttet 31. 

desember (revidert) 

Per 26. november  

(urevidert estimat) 

Alle tall i hele NOK  2020 2021 

   

Driftsinntekter og driftskostnader   

Driftsinntekter ...............................................  0 0 

Avskrivning på varige driftsmidler ....................  0 0 

Lønnskostnader .............................................  0 0 

Annen driftskostnad .......................................  12.914 25.451 

Sum driftskostnader .......................................  12.914 25.451 

Driftsresultat ..............................................  -12.914 -25.451 

   

Finansinntekter og finanskostnader   

Finansinntekter ..............................................  0 0 

Finanskostnader ............................................  0 0 

Netto finansresultat ........................................  0 0 

Resultat før skattekostnad ..............................  -12.914 -25.451 

Skattekostnad på ordinært resultat ..................  0 0 

Resultat etter skatt .....................................  -12.914 -25.451 

   

Disponering av resultat    

Utbytte ........................................................  0 0 

Overført til/fra annen egenkapital ...................  -12.914 -25.451 

Sum disponert............................................   -12.914 -25.451 
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2.4.2 Balanseoppstilling 

Tabellen under viser Fondets balanseoppstilling per 31. desember 2020 og per 26. november 2021. 

 Per 31. desember 

(revidert) 

Per 26. november  

(urevidert estimat) 

Alle tall i hele NOK  2020 2021 

   

EIENDELER   

   

Anleggsmidler   

   

Varige driftsmidler   

Tomter, bygninger og annen fast eiendom ........  0 0 

Maskiner og anlegg ........................................  0 0 

Sum varige driftsmidler ..............................  0 0 

   

Finansielle anleggsmidler    

Andre finansielle anleggsmidler........................  0 -20.000 

Sum finansielle anleggsmidler ....................  0 -20.000 

Sum anleggsmidler .....................................  0 -20.000 

   

Omløpsmidler   

Kundefordringer ............................................  0  0 

Andre fordringer ...........................................  0  0 

Sum fordringer...........................................   0  0 

Bankinnskudd, renter, kontanter ol. ................  22.811    16.636 

Sum omløpsmidler .....................................  22.811  16.636 

Sum eiendeler ............................................  22.811  -3.364 

 

EGENKAPITAL OG GJELD  Per 31. desember  

(revidert) 

Per 26. november 

(urevidert) 

 2020 2021 

Egenkapital    

   

Innskutt egenkapital    

Aksjekapital .................................................   35.000 35.000 

Sum innskutt egenkapital ..........................  35.000 35.000 

   

Opptjent egenkapital    

Udekket tap .................................................   -12.914 -12.914 

Resultat før skatt ..........................................  0 -25.451 

Sum opptjent egenkapital ..........................   -12.914 -38.365 

Sum egenkapital ........................................   22.086 -3.364 

   

Gjeld    

   

Langsiktig gjeld    

Utsatt skatt ..................................................   0 0 

Sum avsetninger for forpliktelser ..............   0 0 

Gjeld til kredittinstitusjoner ............................   0 0 

Sum langsiktig gjeld ..................................   0 0 

   

Kortsiktig gjeld   

Betalbar skatt ...............................................  0 0 

Annen kortsiktig gjeld ....................................  0 0 

Avsatt utbytte ..............................................  0 0 

Mellomværende foretak i samme konsern ........  0 0 

Leverandørgjeld ............................................  725 0 

Sum kortsiktig gjeld ...................................  725 0 

Sum gjeld ...................................................   725 0 

Sum egenkapital og gjeld ...........................  22.811 -3.364 
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2.4.3 Endringer i egenkapital 

Tabellen under viser estimert endring i egenkapitalen, herunder endringer i aksjekapitalen, til Fondet 

for per 26. november 2021.  

Alle tall i hele NOK   

Aksjekapital 

 

Annen EK1 

 

Sum 

    

Egenkapital per 31. desember 2020 ......  35.000 -12.914 22.086 

Årets resultat ..........................................   0 -25.451 -25.451 

Utbytte ...................................................  0 0 0 

Innbetaling av egenkapital ........................   0 0 0 

Egenkapital per 26. november 2021 .....  35.000 -38.365 -3.364 

    

1 Med EK menes egenkapital    

2.5 Justert informasjon om Emisjonen 

2.5.1 Tidsplan  

Tidsplanen for Emisjonen er endret og tidsplanen under viser tentative nøkkeldatoer for Emisjonen:  

Hendelse/aktivitet Tidspunkt  

Bestillingsperiode ..................................................................................  3. desember 2021 – 10. desember 2021 

Tildeling av de Nye Aksjene og utsendelse av tildelingsbrev .......................  10. desember 2021 

Ekstraordinær generalforsamling for vedtakelse av Emisjonen ....................  11. desember 2021 

Betalingsfrist ........................................................................................  17. desember 2021 

Allokering av de Nye Aksjene .................................................................  20. desember 2021 

Overføring av de Nye Aksjene til investorer via aksjeeierboken ...................  20. desember 2021 

Overtakelse av Målselskapet og Eiendommen ...........................................  22. desember 2021 

Merk at datoene i tabellen over kan endre seg.  

2.5.2 Bestillingsperiode  

Basert på den nye tidsplanen kan bestilling av Nye Aksjer gjøres i perioden fra og med 3. desember 

2021 kl. 16:00 til og med 10. desember 2021 kl. 16:00, norsk tid. Bestillere vil i utgangspunktet være 

bundet av sine bestillinger i Bestillingsperioden, men ved eventuelle vesentlige negative funn i juridisk 

og teknisk due diligence som er av en slik grad eller omfang at det ikke kan kompenseres gjennom en 

prisreduksjon for Eiendommen, vil bestillere gis anledning til å revurdere sin bestilling. 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 3. desember 2021. 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. 

2.5.3 Justert oversikt over kostnader og egenkapital 

2.5.3.1 Justert oversikt over overordnede kostnader:  

Tabellen under gir et justert sammendrag av direkte og indirekte kostnader for investor forbundet 

med en investering i Fondet på NOK 200.000 (Tegnet Beløp), forutsatt NOK 76,5 millioner i 

egenkapital fra Emisjonen, hvilket muliggjør et erverv av 100 % av aksjene i Målselskapet gjennom 

Eiendomsselskapet. Tabellen under inneholder en rettelse av direkte og indirekte kostnader for 
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"Etableringsgebyr fremmedfinansiering" per Tegnet Beløp, og skal erstatte sammendraget inntatt i 

punkt 18.15.1 i Prospektet.  

NOK I hele tall 

Sats (%/NOK) 

Direkte og indirekte 

kostnader per Tegnet 

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 %  3.791  1,90 % 

Teknisk due diligence....................................................................................  187.500   490  0,25 % 

Juridisk due diligence ....................................................................................  500.000   1.307  0,65 % 

Besiktigelse, reise og annet .......................................................................  25.000   65  0,03 % 

Tillitsmanntjenester, oppstart...................................................................  85.000   222  0,11 % 

Regnskapsførsel, oppstart ..........................................................................  37.500   98  0,05 % 

Sum engangskostnader Eiendomsselskapet ........................... -  5.974  2,99 % 

Engangskostnader Fondet 

Tilretteleggingshonorar ................................................................................ 2,10 %  4.200  2,10 % 

Etableringshonorar forvalter...................................................................... 0,90 %  1.800  0,90 % 

Oppstart juridisk bistand .............................................................................  437.500   1.144  0,57 % 

Oppstart depotmottaker ..............................................................................  62.500   163  0,08 % 

Sum engangskostnader Fondet ........................................................   7.307  3,65 % 

Årlige kostnader Eiendomsselskapet  

Forretningsførsel .............................................................................................  300.000   784  0,39 % 

Styrehonorar .....................................................................................................  60.000   157  0,08 % 

Tillitsmannstjenester .....................................................................................  120.000   314  0,16 % 

Sum årlige kostnader Eiendomsselskapet ................................   1.255  0,63 % 

Årlige kostnader Fondet  

Forvaltningshonorar, inkl. R&C ................................................................ 0,40 %  800  0,40 % 

Depot ....................................................................................................................  250.000   654  0,33 % 

Revisjon ...............................................................................................................  62.500   163  0,08 % 

Forretningsførsel .............................................................................................  40.000   105  0,05 % 

Sum årlige kostnader Fondet .............................................................   1.722  0,86 % 

Avviklingskostnader Fondet  

Salgshonorar til ekstern megler .............................................................. 3,00 %  6.000  3,00 % 

Avvikling av fondet ........................................................................................  80.000   209  0,10 % 

Sum avviklingskostnader Fondet ....................................................   6.209  3,10 % 

Sum engangskostnader (eks. avvikling) ...................................   22.281  11,14 % 

Sum engangskostnader (inkl. avvikling) ...................................   28.490  14,25 % 

Sum årlige kostnader ..............................................................................   2.976  1,49 % 

2.5.3.2 Justert oversikt over totale kostnader i Fondet 

Nedenfor følger en justert oversikt over totale kostnader i Fondet forutsatt NOK 76,5 millioner i 

egenkapital fra Emisjonen og en levetid for Fondet på 7 år. Den justerte oversikten under reflekterer 

endringene som er foretatt i tabellen i punkt 2.5.3 over og skal erstatte oversikten inntatt i punkt 

18.15.1 i Prospektet.   

I NOK '000  

Ved 

Emisjon 

 

 

2021E 

 

 

2022E 

 

 

2023E 

 

 

2024E 

 

 

2025E 

 

 

2026E 

 

 

2027E 

 

 

2028E 

 

 

Totalt1  

 

 

Snitt  

Oppstartskostnader 
5.080                 5.080 726 

Tegningshonorar2 3.443                 3.443 492 
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Løpende kostnader 
  101 1.244 1.183 1.211 1.243 1.275 1.308 1.341 7.565 1.081 

Avviklingskostnader 
                2.756 2.756 394 

Sum kostnader i  

Fondet 8.523 101 1.244 1.183 1.211 1.243 1.275 1.308 4.097 18.844 2.692 

I % av EK 

11,14 % 0,13 % 1,63 % 1,55 % 1,58 % 1,62 % 1,67 % 1,71 % 5,36 % 24,63 % 3,52 % 
            

1 Merk: Kostnadene er Forvalters og Tilretteleggers beste estimat og avvik kan forekomme. 

2 Forutsatt et tegningshonorar på 4,5 %. 

  

3 OPPDATERTE DOKUMENTER RELATERT TIL AIF-LOVEN   

Et oppdatert informasjonsskjema i tråd med AIF-loven § 4-2 og et oppdatert nøkkelinformasjonsskjema 

i tråd med AIF-loven § 7-2, er inntatt her som henholdsvis Vedlegg A og Vedlegg B. 

4 OPPDATERT BESTILLINGSBLANKETT  

En oppdatert bestillingsblankett er også vedlagt sin Vedlegg C. 
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VEDLEGG A 

OPPDATERT INFORMASJONSSKJEMA SATT OPP I TRÅD MED AIF-LOVEN § 4-2 
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VEDLEGG B 

OPPDATERT NØKKELINFORMASJONSSKJEMA I HENHOLD TIL AIF-LOVEN § 7-2 
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VEDLEGG C 

OPPDATERT BESTILLINGSBLANKETT 
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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 55 AS (vil endre navn til Førde Etatbygg AS) («Fondet») 

 
Referanse 

 
Formål og 
investeringsstrategi 
(aifl. § 4-2 a) 

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 eiendomsselskap å erverve og forvalte 
eiendom indirekte gjennom kjøp av aksjene i Målselskapet. 
 

 
Prospekt punkt 5 

 
Risikoprofil 
(aifl. § 4-2 a) 

 

 
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): 
«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 
 

 
Prospekt punkt 
7.3.2 og punkt 2  
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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:  
Eiendommen som Fondet vil investere i ligger i Førde som er et lite tettsted på 
Vestlandet med ca. 10.400 innbyggere per første kvartal 2020. 
Eiendomsinvesteringer på Vestlandet har normalt høyere risiko og volatilitet enn 
tilsvarende eiendomsinvesteringer i større byer på Østlandet slik som Oslo, og 
dette kan påvirke avkastningen til Fondet negativt. Investorene i Fondet vil være 
særlig eksponert mot utviklingen av eiendomsmarkedet i Førde og 
vestlandsregionen spesifikt, men også den generelle utvikling i 
eiendomsmarkedet for kontoreiendommer av tilsvarende type 
 
Kredittrisiko:  
Det løper en kredittrisiko knyttet til leietakernes oppfyllelse av sine forpliktelser 
under Målselskapets leieavtaler for Eiendommen. Eiendommen er på 
nåværende tidspunkt 94 % utleid og det resterende ledige arealet på 6 % er 
dekket med garantileie fra selger. Leietakerne på Eiendommen består av ca. 86 
% statlig kontrollerte selskaper (Lotteri og Stiftelsestilsynet, Vestlandet 
Fylkeskommune, Bufetat Region Vest, Konfliktrådet i Sogn og Fjordane og 
Pasientombodet i Sogn og Fjordane), i tillegg til andre selskaper som Telia, ICE og 
Bergen og Omegn Boligbyggelag som normalt anses som trygge betalere. Det at 
Eiendommen har en stor andel statlige leietakere på kontrakter som varer ut 
Fondets anbefalte levetid reduserer risikoen for at Fondet vil oppleve mislighold 
av leiekontraktene og frafall av leieinntekter. Det er imidlertid ingen garanti for 
at nåværende leietakere vil opprettholde evnen til å betjene sine leieforpliktelser 
gjennom hele leieperioden, eller at disse ved utløp av sine respektive 
leieperioder fornyer leiekontraktene og at eventuelle nye leietakere er like 
betalingsdyktige som dagens leietakere. Leietakernes evne til å betjene 
leieforpliktelser, har stor betydning for risikoen knyttet til mulig bortfall av 
leieinntekter. Eventuelt bortfall av leieinntekter påvirker Eiendomsinvesteringen 
negativt gjennom bortfall av løpende inntekter og verdifall på 
Eiendomsinvesteringen 
 
Risiko tilknyttet fornyelse av Målselskapets leieavtaler:  
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Lotteri og Stiftelsestilsynet, Vestlandet Fylkeskommune, Bufetat Region Vest, 
Konfliktrådet i Sogn og Fjordane og Pasientombodet i Sogn og Fjordane leier 
samlet ca. 86 % av Eiendommen på leiekontrakter som varer ut Fondets 
anbefalte levetid, og frem til 1. august 2030. Resterende leietakere har 
kontrakter som utløper i løpet av Fondets levetid, og det vil derfor være en 
risiko tilknyttet fornyelse av disse leieavtalene. Dette gjelder henholdsvis 
Bergen og Omegn Boligbyggelag (1. juni 2024), ICE Communication Norge AS (1. 
juli 2023) og Telia Norge AS (1. juli 2024). For nærmere informasjon se 
beskrivelse av leieavtalene og deres varighet i Prospektet punkt 7.8.2 
"Målselskapets leieavtaler". Dersom Fondet ikke er i stand til å innhente nye 
leietakere tilknyttet ledige arealer ved utløp av leiekontraktene vil Fondet 
oppleve tap av leieinntekter samt økte utgifter i forbindelse med dekning av 
felleskostnader tilknyttet ledige arealer. Dette vil i så fall redusere 
Eiendommens verdi samt Fondets kontantstrøm og evne til å oppnå estimert 
avkastning.  
 
Risiko tilknyttet økt vedlikehold- 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 det står ledige areal på Eiendommen, 
og kan oppstå i juli 2023 når Ice sin leieavtale på 0,3% utløper, deretter i 
juni/juli 2024 når Telia og Bergen og Omegn Boligbyggelag sine leieavtaler på til 
sammen 7,5 % av Eiendommen utløper, og til slutt i 2027 når garantileien på 
6,1 % av Eiendommen utløper. Resterende leiekontrakter på til sammen 86 % 
av Eiendommen vil ikke utløpe i løpet av Fondets anbefalte levetid. For mer 
informasjon om Fondets leieavtaler, se Prospekt punkt 7.5.2 "Leieavtaler og 
leietakere". 
 
Renterisiko:  
Tiltenkt finansieringskilde i Eiendomsinvesteringen er et 5 års obligasjonslån 
uten avdragsprofil med fastrente estimert til 4,3 % ut løpetiden (Lånefasiliteten), 
hvilket eliminerer renterisikoen frem til forfall etter 5 år. Det foreligger likevel en 
risiko for at lånet ved forfall ikke lar seg refinansiere til samme lånevilkår. 
Forvalters erfaring er at Lånefasiliteten vil kunne forlenges med ett og ett år av 
gangen uten avdragsprofil eller med vesentlig økning i rentemarginen, og 
Forvalter estimerer at Lånefasiliteten vil kunne refinansieres til samme vilkår i 
2026. Dersom lånet refinansieres til en høyere rente og/eller med avdragsprofil 
vil dette påvirke Fondets kontantstrøm samt utbyttet til Investor negativt. For 
nærmere informasjon se Prospekt punkt 9.2.4 "Sensitivitetsanalyser". 
 
Belåningsgrad og finansieringsrisiko:  
Eiendomsselskapet vil med Lånefasiliteten (som definert i Prospekt punkt 7.3.3 
"Finansiering av Eiendomsinvesteringen") ha en belåningsgrad på ca. 65 %, med 
et obligasjonslån på NOK 145.000.000 i forhold til underliggende brutto 
eiendomsverdi på NOK 223.000.000. Eiendomsselskapet kan ha en maksimal 
belåningsgrad på 70 %, altså NOK 156.100.000 i lån gitt brutto eiendomsverdi 
per dato for dette Prospektet. Den låneutmålingen som oppnås vil ha betydning 
for egenkapitalbehovet i Eiendomsinvesteringen og en lavere belåningsgrad enn 
65 % vil medføre et høyere egenkapitalbehov enn skissert i prospektet, 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 
Prospekt punkt 7.3.3 "Finansiering av Eiendomsinvesteringen" og punkt 18.11 
"Betingelser for gjennomføring av Emisjonen". 
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Siden Fondets eneste investering vil være Eiendomsinvesteringen vil en 
eventuell reduksjon i denne eiendomsverdien slå direkte ut på belåningsgraden 
i Eiendomsselskapet. I løpet av Fondets levetid vil det derfor være en risiko for 
at belåningsgraden i Eiendomsselskapet faller under 65 %, og som kan føre til 
brudd på betingelsene i Lånefasiliteten. Dette vil kunne medføre at Fondet må 
oppkapitalisere Eiendomsselskapet med ny egenkapital fra investor, eller at 
Fondet på et annet vis må stille ytterligere sikkerhet til obligasjonseier gjennom 
eksempelvis aksjonærlån. Dersom Eiendomsselskapet skulle mislykkes i å 
betjene Lånefasiliteten, vil långiver ha sikkerhet i Eiendommen og Eiendommens 
leieinntekter gjennom aksjepant i Eiendomsselskapet og Målselskapet, samt 
eiendomspant i Eiendommen. Långiver vil da kunne kreve Lånefasiliteten til 
forfall med påfølgende refinansiering eller i verste fall kreve at Eiendommen blir 
solgt. Dette kan medføre at Fondet og Fondets aksjonærer taper sin investerte 
egenkapital. 
 
Det vil også foreligge en refinansieringsrisiko av Eiendomsinvesteringen dersom 
Fondets levetid blir lengre enn løpetiden til Lånefasiliteten. Normalt vil 
obligasjonseier akseptere å forlenge løpetiden til Lånefasiliteten med ett og ett 
år av gangen mot et lite påslag i kredittmarginen, helt til Fondet selger 
Eiendommen. Det vil likevel være en risiko for at kredittmarkedet eller 
Eiendomsinvesteringens forutsetninger endrer seg i løpet av Fondets levetid, og 
at Forvalter ikke klarer å refinansiere Lånefasiliteten med den opprinnelige 
belåningsgraden på 65 %. Hvis Fondet må refinansiere Lånefasiliteten til en 
lavere belåningsgrad vil det være en risiko for at Fondet må innhente ny 
egenkapital fra Investor. Dersom Fondets investorer ikke har tilstrekkelig 
likviditet eller egenkapital til å oppkapitalisere Eiendomsselskapet, eller at 
Forvalter ikke er i stand til å refinansiere Lånefasiliteten, vil det kunne medføre 
at Fondet, gjennom Eiendomsselskapet, må selge aksjene i Målselskapet og/eller 
Eiendommen. 
 
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. 
 
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. 

 
Investerings-
begrensning 
(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 77 millioner i Emisjonen hvilket 
muliggjør et erverv av hele Eiendommen. Dette medfører at Fondet vil eie 100 
% av aksjene i Eiendomsselskapet, som igjen vil eie 100 % av aksjene i 
Målselskapet som har hjemmel og eierskap til Eiendommen.  

 
Prospekt punkt 5 

 
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  
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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. 
 
Eventuelle tvister som måtte oppstå vedrørende Prospektet er undergitt norsk 
rett og er underlagt norske domstolers eksklusive myndighet med Oslo Tingrett 
som verneting. 
 
Forvalter er tilsluttet Norsk Kapitalforvalterforenings klageordning, og 
investorer kan rette klager dit. Informasjon om klageadgang og prosess finnes 
tilgjengelig på www.nkff.no. 

 
Prospekt punkt 
16.7 + Vedtekter 
 
Prospekt «Viktig 
informasjon» 
 
 
 
Prospekt punkt 
10.1.1 

 
Forvalter, herunder 
beskrivelse av 
forvalters 
forpliktelser og 
investorenes 
rettigheter 
(aifl. § 4-2 e) 

 
Njord Alternative Investments AS (org.nr 921 787 847) 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. 
 
Investorenes rettigheter fremgår av vedtektene, Aksjonæravtalen, 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 
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 
10.1.1 
 
 
 
 
Vedtekter, 
Aksjonæravtale 
og 
Bestillingsblankett 
 
 
 
 
 
 
Prospekt punkt 
15.6 



03.12.2021 

 
Depotmottaker, 
herunder beskrivelse 
av depotmottakers 
forpliktelser og 
investorenes 
rettigheter 
(aifl. § 4-2 e) 
 

 
Depotmottaker er Intertrust Depositary Services (Norway) AS (org. nr. 914 
423 767) som har tillatelse fra Finanstilsynet til å levere slike tjenester. 
Depotmottaker er ansvarlig for: 
 

- 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. 
 

 
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. 
 
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. 
 
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 

 
Njord Securities AS, Kraft Finans AS, Njord Kapitalforvaltning Øst AS og Njord 
Kapitalforvaltning Sør AS er underlagt tilsyn i henhold til en eller flere 

 
Prospekt punkt 
11.2.6 
 
 
 
 
 
 
Prospekt punkt 
11.2.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prospekt punkt 
11.2.3 
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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) 

 
Forvalter har tilstrekkelig egenkapital jf. kravet til forvaltere med konsesjon 
som AIF-forvalter. 

 
Prospekt punkt 
10.1.1 
 

 
Beskrivelse av 
eventuell 
utkontraktering av 
porteføljeforvaltning, 
risikostyring 
administrasjon, 
herunder 
identifikasjon av 
oppdragstaker og 
identifikasjon av evt. 
interessekonflikter 
(aifl. § 4-2 g) 
 

 
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. 
 
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. 
 
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. 

 
Prospekt punkt 
10.1.2, 
10.1.3, 
11.2.6 
 
 
 
Prospekt punkt 
11.2.10 
 

 
Utkontraktering fra 
depot, herunder 
identifikasjon av 
oppdragstaker og 
identifikasjon av evt. 
interessekonflikter 
(aifl. § 4-2 g) 

 
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 

 
Prospekt punkt 
7.6.7 

http://www.njordsecurities.no/
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Prosedyrer for 
verdivurdering etter 
§ 3-10 
(aifl. § 4-2 h) 

innarbeidet og godkjent bransjestandard hvor uavhengig verdsettelse av 
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. 
 
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. 
 

 
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 76,5 
millioner i egenkapital fra Emisjonen, hvilket muliggjør et erverv av 100 % av 
aksjene i Målselskapet gjennom Eiendomsselskapet: 
 

 
1 Distributører kan ta maksimalt 4,5 % av kommittert kapital i Tegningshonorar. 
2 Salgshonorar til ekstern megler er estimert til 3 % av EK basert på at markedspraksis hos 
næringsmeglere er 1 % honorar av brutto eiendomsverdi ved salg. Det presiseres at 
salgshonorar maksimalt vil utgjøre 3 %, og at honoraret kan bli vesentlig lavere. 
Merk: Alle årlige nominelle kostnader KPI-justeres årlig. Første KPI-justering skjer 1. januar 
2022. 

 
Prospekt punkt 
18.15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOK i hele tall Sats (%/NOK)

Direkte og indirekte 

kostnader per tegnet beløp

I % av tegnet 

beløp

Engangskostnader Investor

Tegningshonorar1 4,50 % 9.000                                        4,50 %

Sum engangskostnader Investor 9.000                                        4,50 %

Engangskostnader Eiendomsselskapet

Etableringsgebyr fremmedfinansiering 1,00 % 3.791                                        1,90 %

Teknisk due diligence 187.500         490                                           0,25 %

Juridisk due diligence 500.000         1.307                                        0,65 %

Besiktigelse, reise og annet 25.000           65                                             0,03 %

Till itsmanntjenester, oppstart 85.000           222                                           0,11 %

Regnskapsførsel, oppstart 37.500           98                                             0,05 %

Sum engangskostnader Eiendomsselskapet 5.974                                        2,99 %

Engangskostnader Fondet

Tilretteleggingshonorar 2,10 % 4.200                                        2,10 %

Etableringshonorar forvalter 0,90 % 1.800                                        0,90 %

Oppstart juridisk bistand 437.500         1.144                                        0,57 %

Oppstart depotmottaker 62.500            163                                           0,08 %

Sum engangskostnader Fondet 7.307                                        3,65 %

Årlige kostnader Eiendomsselskapet

Forretningsførsel 300.000         784                                           0,39 %

Styrehonorar 60.000            157                                           0,08 %

Till itsmannstjenester 120.000         314                                           0,16 %

Sum årlige kostnader Eiendomsselskapet 1.255                                        0,63 %

Årlige kostnader Fondet

Forvaltningshonorar, ink. R & C 0,40 % 800                                           0,40 %

Depot 250.000         654                                           0,33 %

Revisjon 62.500            163                                           0,08 %

Forretningsførsel 40.000            105                                           0,05 %

Sum årlige kostnader Fondet 1.722                                        0,86 %

Avviklingskostnader Fondet

Salgshonorar til  ekstern megler2 3,00 % 6.000                                        3,00 %

Avvikling av fondet 80.000            209                                           0,10 %

Sum avviklingskostnader Fondet 6.209                                        3,10 %

Sum engangskostnader (eks. avvikling) 22.281                                     11,14 %

Sum engangskostnader (inkl. avvikling) 28.490                                     14,25 %

Sum årlige kostnader 2.976                                        1,49 %
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Nedenfor følger også en oversikt over totale kostnader (NOK `000) i Fondet forutsatt NOK 76,5 millioner i egenkapital fra 
Emisjonen og en levetid for Fondet på 7 år: 
 

 
 
Denne informasjonen finnes i Prospekt punkt 18.15. 

 
Prinsipper for like-
behandling og 
beskrivelse av 
eventuelle unntak 
(aifl. § 4-2 k) 

 
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 

 
Siste årsrapport 
(aifl. § 4-2 l) 

 
Per Prospektets dato foreligger det reviderte årsregnskap for Fondet for 
regnskapsåret 2020 og Måleselskapet for de tre foregående år (alle tall i hele 
NOK). 

 
Prospekt punkt 
13.5 og 13.6 

 
Vilkår og 
fremgangsmåte for 
tegning, salg og 
innløsning av 
andeler,  
(aifl. § 4-2 m) 
 

 
Tegningskurs per aksje i emisjon i Fondet er NOK 1.000 og pålydende verdi er 
NOK 10.  
 
Minimumsbestilling er NOK 200.000. Aksjonærene tegner seg på like vilkår, og i 
henhold til emisjonsvedtak i generalforsamlingen. 
 
Tegningsperioden er 3. desember 2021 kl. 16:00 – 10. desember 2021 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 10. desember 2021. 
 
Tegning skjer etter bestilling som sendes Tilrettelegger Njord Securities AS på 
mail: emisjon@njordsec.no med kopi til Forvalter på mail: 
bestilling@njordalternative.no 
 
Tegningssted er Njord Prosjekt 55 AS, c/o Njord Securities AS, Dronning Mauds 
gate 1, 0250 Oslo. 
 

 
Prospekt punkt 
18.4 og 
Bestillingsblankett 
 
Prospekt punkt 
18.6 og 
Bestillingsblankett 
 
Prospekt punkt 
18.5 og 
Bestillingsblankett 
 
 
 
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 

Fondet Ved Emisjon 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E Totalt Snitt

Oppstartskostnader 5.080 5.080 726

Tegningshonorar (4,5 %) 3.443 3.443 492

Løpende kostnader 101 1.244 1.183 1.211 1.243 1.275 1.308 1.341 7.565 1.081

Avviklingskostnader 2.756 2.756 394

Sum kostnader i Fondet 8.523 101 1.244 1.183 1.211 1.243 1.275 1.308 4.097 18.844 2.692

I % av kommitert kapital 11,14 % 0,13 % 1,63 % 1,55 % 1,58 % 1,62 % 1,67 % 1,71 % 5,36 % 24,63 % 3,52 %

mailto:emisjon@njordsec.no
mailto:post@njordalternatives.no
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(aifl. § 4-2 p) 

 
Hvordan fondet 
oppfyller sin 
periodiske 
informasjonsplikt 
etter § 4-3 i AIF-
loven 
(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 55 AS (vil endre navn til Førde 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.

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 moderne kontoreiendom i Førde med 

adresse Storehagen 1E (Gnr. 21, Bnr. 133, Snr. 1, 2 og 3, 

Sunnfjord kommune) 

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 3. desember 2021 

– 10. desember 2021. 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. Et 

simpelt flertall av Fondets investorer kan i Fondets 

generalforsamling vedta å forlenge Fondets levetid etter år 

5 estimert fra overtakelse av Målselskapet 14. september, 

med ett og ett år av gangen. Det er ingen begrensning på 

Fondets totale levetid. Etter 10 år vil Forvaltningsavtalen 

Forvalter har med Fondet automatisk sies opp, og Forvalter 

plikter å tilby Fondet en ny forvaltningsavtale basert på 

gjeldende markedsmessige vilkår. Fondets aksjonærer står 

fritt til å reforhandle en ny forvaltningsavtale for videre 

forvaltning av Fondet med Forvalter eller andre forvaltere. 

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 6-8 % over Fondets levetid. 

 

Det presiseres at årlig gjennomsnittlig utbytte på 7-8 % 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 4 5 6 7 
 

Lavere risiko                   Høyere risiko 

 

Lavere mulig avkastning              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 

Njord Prosjekt 55 AS (“Fondet”) - Org. nr: 825 604 162 

Forvalter av Fondet er Njord Alternative Investments AS («Forvalter») - Org. nr. 921 787 847 

Tilrettelegger er Njord Securities AS – Org. nr. 988 716 278 
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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 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 

Fondets 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:  

Eiendommen som Fondet vil investere i ligger i Førde som 

er et lite tettsted på Vestlandet med ca. 10.400 innbyggere 

per første kvartal 2020. Eiendomsinvesteringer på 

Vestlandet har normalt høyere risiko og volatilitet enn 

tilsvarende eiendomsinvesteringer i større byer på 

Østlandet slik som Oslo, og dette kan påvirke avkastningen 

til Fondet negativt. Investorene i Fondet vil være særlig 

eksponert mot utviklingen av eiendomsmarkedet i Førde og 

vestlandsregionen spesifikt, men også den generelle 

utvikling i eiendomsmarkedet for kontoreiendommer av 

tilsvarende type. 

 

Kredittrisiko:  

Det løper en kredittrisiko knyttet til leietakernes oppfyllelse 

av sine forpliktelser under Målselskapets leieavtaler for 

Eiendommen. Eiendommen er på nåværende tidspunkt 94 

% utleid og det resterende ledige arealet på 6 % er dekket 

med garantileie fra selger. Leietakerne på Eiendommen 

består av ca. 86 % statlig kontrollerte selskaper (Lotteri og 

Stiftelsestilsynet, Vestlandet Fylkeskommune, Bufetat 

Region Vest, Konfliktrådet i Sogn og Fjordane og 

Pasientombodet i Sogn og Fjordane), i tillegg til andre 

selskaper som Telia, ICE og Bergen og Omegn 

Boligbyggelag som normalt anses som trygge betalere. Det 

at Eiendommen har en stor andel statlige leietakere på 

kontrakter som varer ut Fondets anbefalte levetid reduserer 

risikoen for at Fondet vil oppleve mislighold av 

leiekontraktene og frafall av leieinntekter. Det er imidlertid 

ingen garanti for at nåværende leietakere vil opprettholde 

evnen til å betjene sine leieforpliktelser gjennom hele 

leieperioden, eller at disse ved utløp av sine respektive 

leieperioder fornyer leiekontraktene og at eventuelle nye 

leietakere er like betalingsdyktige som dagens leietakere. 

Leietakernes evne til å betjene leieforpliktelser, har stor 

betydning for risikoen knyttet til mulig bortfall av 

leieinntekter. Eventuelt bortfall av leieinntekter påvirker 

Eiendomsinvesteringen negativt gjennom bortfall av 

løpende inntekter og verdifall på Eiendomsinvesteringen 

 

Risiko tilknyttet fornyelse av Målselskapets leieavtaler: 

Lotteri og Stiftelsestilsynet, Vestlandet Fylkeskommune, 

Bufetat Region Vest, Konfliktrådet i Sogn og Fjordane og 

Pasientombodet i Sogn og Fjordane leier samlet ca. 86 % av 

Eiendommen på leiekontrakter som varer ut Fondets 

anbefalte levetid, og frem til 1. august 2030. Resterende 

leietakere har kontrakter som utløper i løpet av Fondets 

levetid, og det vil derfor være en risiko tilknyttet fornyelse 

av disse leieavtalene. Dette gjelder henholdsvis Bergen og 

Omegn Boligbyggelag (1. juni 2024), ICE Communication 

Norge AS (1. juli 2023) og Telia Norge AS (1. juli 2024). 

For nærmere informasjon se beskrivelse av leieavtalene og 

deres varighet i Prospektet punkt 7.8.2 "Målselskapets 

leieavtaler". Dersom Fondet ikke er i stand til å innhente 

nye leietakere tilknyttet ledige arealer ved utløp av 

leiekontraktene vil Fondet oppleve tap av leieinntekter samt 

økte utgifter i forbindelse med dekning av felleskostnader 

tilknyttet ledige arealer. Dette vil i så fall redusere 

Eiendommens verdi samt Fondets kontantstrøm og evne til 

å oppnå estimert avkastning. 

 

Risiko tilknyttet økt vedlikehold- 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 det står ledige areal på Eiendommen, og kan 

oppstå i juli 2023 når Ice sin leieavtale på 0,3% utløper, 

deretter i juni/juli 2024 når Telia og Bergen og Omegn 

Boligbyggelag sine leieavtaler på til sammen 7,5 % av 
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Eiendommen utløper, og til slutt i 2027 når garantileien på 

6,1 % av Eiendommen utløper. Resterende leiekontrakter 

på til sammen 86 % av Eiendommen vil ikke utløpe i løpet 

av Fondets anbefalte levetid. For mer informasjon om 

Fondets leieavtaler, se Prospekt punkt 7.5.2 "Leieavtaler 

og leietakere". 

 

Renterisiko: 

Tiltenkt finansieringskilde i Eiendomsinvesteringen er et 5 

års obligasjonslån uten avdragsprofil med fastrente estimert 

til 4,3 % ut løpetiden (Lånefasiliteten), hvilket eliminerer 

renterisikoen frem til forfall etter 5 år. Det foreligger likevel 

en risiko for at lånet ved forfall ikke lar seg refinansiere til 

samme lånevilkår. Forvalters erfaring er at Lånefasiliteten 

vil kunne forlenges med ett og ett år av gangen uten 

avdragsprofil eller med vesentlig økning i rentemarginen, 

og Forvalter estimerer at Lånefasiliteten vil kunne 

refinansieres til samme vilkår i 2026. Dersom lånet 

refinansieres til en høyere rente og/eller med avdragsprofil 

vil dette påvirke Fondets kontantstrøm samt utbyttet til 

Investor negativt. For nærmere informasjon se Prospekt 

punkt 9.2.4 "Sensitivitetsanalyser". 

 

Belåningsgrad og finansieringsrisiko:  

Eiendomsselskapet vil med Lånefasiliteten (som definert i 

Prospekt punkt 7.3.3 "Finansiering av 

Eiendomsinvesteringen") ha en belåningsgrad på ca. 65 %, 

med et obligasjonslån på NOK 145.000.000 i forhold til 

underliggende brutto eiendomsverdi på NOK 223.000.000. 

Eiendomsselskapet kan ha en maksimal belåningsgrad på 

70 %, altså NOK 156.100.000 i lån gitt brutto 

eiendomsverdi per dato for dette Prospektet. Den 

låneutmålingen som oppnås vil ha betydning for 

egenkapitalbehovet i Eiendomsinvesteringen og en lavere 

belåningsgrad enn 65 % vil medføre et høyere 

egenkapitalbehov enn skissert i prospektet, 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 Prospekt 

punkt 7.3.3 "Finansiering av Eiendomsinvesteringen" og 

punkt 18.11 "Betingelser for gjennomføring av Emisjonen". 

 

Siden Fondets eneste investering vil være 

Eiendomsinvesteringen vil en eventuell reduksjon i denne 

eiendomsverdien slå direkte ut på belåningsgraden i 

Eiendomsselskapet. I løpet av Fondets levetid vil det derfor 

være en risiko for at belåningsgraden i Eiendomsselskapet 

faller under 65 %, og som kan føre til brudd på betingelsene 

i Lånefasiliteten. Dette vil kunne medføre at Fondet må 

oppkapitalisere Eiendomsselskapet med ny egenkapital fra 

investor, eller at Fondet på et annet vis må stille ytterligere 

sikkerhet til obligasjonseier gjennom eksempelvis 

aksjonærlån. Dersom Eiendomsselskapet skulle mislykkes 

i å betjene Lånefasiliteten, vil långiver ha sikkerhet i 

Eiendommen og Eiendommens leieinntekter gjennom 

aksjepant i Eiendomsselskapet og Målselskapet, samt 

eiendomspant i Eiendommen. Långiver vil da kunne kreve 

Lånefasiliteten til forfall med påfølgende refinansiering 

eller i verste fall kreve at Eiendommen blir solgt. Dette kan 

medføre at Fondet og Fondets aksjonærer taper sin 

investerte egenkapital. 

 

Det vil også foreligge en refinansieringsrisiko av 

Eiendomsinvesteringen dersom Fondets levetid blir lengre 

enn løpetiden til Lånefasiliteten. Normalt vil 

obligasjonseier akseptere å forlenge løpetiden til 

Lånefasiliteten med ett og ett år av gangen mot et lite påslag 

i kredittmarginen, helt til Fondet selger Eiendommen. Det 

vil likevel være en risiko for at kredittmarkedet eller 

Eiendomsinvesteringens forutsetninger endrer seg i løpet av 

Fondets levetid, og at Forvalter ikke klarer å refinansiere 

Lånefasiliteten med den opprinnelige belåningsgraden på 

65 %. Hvis Fondet må refinansiere Lånefasiliteten til en 

lavere belåningsgrad vil det være en risiko for at Fondet må 

innhente ny egenkapital fra Investor. Dersom Fondets 

investorer ikke har tilstrekkelig likviditet eller egenkapital 

til å oppkapitalisere Eiendomsselskapet, eller at Forvalter 

ikke er i stand til å refinansiere Lånefasiliteten, vil det 

kunne medføre at Fondet, gjennom Eiendomsselskapet, må 

selge aksjene i Målselskapet og/eller Eiendommen. 

 

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. 

 

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, og kostnader. 

Avkastningen kan bli negativ. 

Forvalters målsetning er at Fondet skal gi en 

gjennomsnittlig årlig avkastning på egenkapitalen på 8-9 %, 

inkludert en utbetaling av et gjennomsnittlig årlig utbytte på 

6-8%. 

 

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 76,5 millioner i investert kapital til Fondet og tegnet beløp på NOK 200.000 for en investor:  

 

1 Distributører kan ta maksimalt 4,5 % av kommittert kapital i Tegningshonorar. 
2 Salgshonorar til ekstern megler er estimert til 3 % av EK basert på at markedspraksis hos næringsmeglere er 1 % honorar av brutto 

eiendomsverdi ved salg. Det presiseres at salgshonorar maksimalt vil utgjøre 3 %, og at honoraret kan bli vesentlig lavere. 

Merk: Alle årlige nominelle kostnader KPI-justeres årlig. Første KPI-justering skjer 1. januar 2022. 

  

NOK i hele tall Sats (%/NOK)

Direkte og indirekte 

kostnader per tegnet beløp

I % av tegnet 

beløp

Engangskostnader Investor

Tegningshonorar1 4,50 % 9.000                                        4,50 %

Sum engangskostnader Investor 9.000                                        4,50 %

Engangskostnader Eiendomsselskapet

Etableringsgebyr fremmedfinansiering 1,00 % 3.791                                        1,90 %

Teknisk due diligence 187.500         490                                           0,25 %

Juridisk due diligence 500.000         1.307                                        0,65 %

Besiktigelse, reise og annet 25.000           65                                             0,03 %

Till itsmanntjenester, oppstart 85.000           222                                           0,11 %

Regnskapsførsel, oppstart 37.500           98                                             0,05 %

Sum engangskostnader Eiendomsselskapet 5.974                                        2,99 %

Engangskostnader Fondet

Tilretteleggingshonorar 2,10 % 4.200                                        2,10 %

Etableringshonorar forvalter 0,90 % 1.800                                        0,90 %

Oppstart juridisk bistand 437.500         1.144                                        0,57 %

Oppstart depotmottaker 62.500            163                                           0,08 %

Sum engangskostnader Fondet 7.307                                        3,65 %

Årlige kostnader Eiendomsselskapet

Forretningsførsel 300.000         784                                           0,39 %

Styrehonorar 60.000            157                                           0,08 %

Till itsmannstjenester 120.000         314                                           0,16 %

Sum årlige kostnader Eiendomsselskapet 1.255                                        0,63 %

Årlige kostnader Fondet

Forvaltningshonorar, ink. R & C 0,40 % 800                                           0,40 %

Depot 250.000         654                                           0,33 %

Revisjon 62.500            163                                           0,08 %

Forretningsførsel 40.000            105                                           0,05 %

Sum årlige kostnader Fondet 1.722                                        0,86 %

Avviklingskostnader Fondet

Salgshonorar til  ekstern megler2 3,00 % 6.000                                        3,00 %

Avvikling av fondet 80.000            209                                           0,10 %

Sum avviklingskostnader Fondet 6.209                                        3,10 %

Sum engangskostnader (eks. avvikling) 22.281                                     11,14 %

Sum engangskostnader (inkl. avvikling) 28.490                                     14,25 %

Sum årlige kostnader 2.976                                        1,49 %
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SENSITIVITETSANALYSE FOR EN INVESTERING I FONDET 

 
Tabellen nedenfor viser en sensitivitetsanalyse for hvordan ulike scenarier kan påvirke avkastningen til investor hensyntatt alle 

kostnader og med en investering på NOK 200.000 og en Exit Yield på 5,9 % ved salg av Eiendommen. Dette vises for å illustrere 

risikoen ved å investere i Eiendommen og hvordan avkastningen til investor kan bli påvirket dersom eiendomsverdien utvikler 

seg ugunstig og Lånefasiliteten ikke lar seg refinansiere til samme vilkår. Tabellen illustrerer således ingen fordelaktige 

scenarioer utover det nederste scenariet "Forventet verdiutvikling" som Forvalter tror er mest sannsynlig at vil inntreffe. Dette 

scenariet er basert på at Eiendommen har en årlig verdistigning på 1,6 % som er et konservativt estimat basert på historisk 

utvikling i eiendomsmarkedet og forventet inflasjon. 
Scenarioer 20221 20262 20283 

Ufordelaktig verdiutvikling (årlig 

verdifall 1,5 %) + refinansiering på 50 

% LTV4 

Hva du kan få tilbake etter kostnader NOK 186.946 NOK 208.675 NOK 227.943 

Gjennomsnittlig avkastning hvert år 

 

-9,9 % 

 

0,0 % 

 

1,3 % 

 

Ingen verdiutvikling (salg til samme 

pris) + refinansiering på 55 % LTV5 

Hva du kan få tilbake etter kostnader NOK 195.294 NOK 247.672 NOK 278.955 

Gjennomsnittlig avkastning hvert år -6,1 % 3,9 % 4,7 % 

Ingen verdiutvikling (salg til samme 

pris) + 3,5 % årlig amortisering6 

Hva du kan få tilbake etter kostnader NOK 195.294 NOK 248.342 NOK 276.255 

Gjennomsnittlig avkastning hvert år -6,1 % 4,0 % 4,8 % 

Forventet verdiutvikling (årlig 

verdistigning på 1,6 %7 

Hva du kan få tilbake etter kostnader NOK 204.209 NOK 290.976 NOK 336.124 

Gjennomsnittlig avkastning hvert år -2,1 % 7,6 % 8,2 % 

1 Estimerte verdier basert på salg per 31.12.2022. 

2 Estimerte verdier basert på salg per 31.12.2026. 

3 Estimerte verdier basert på salg per 31.12.2028. 

4 Scenariet viser estimert avkastning dersom verdien av Eiendommen faller med 1,5 % per år og at refinansiering av Lånefasiliteten den 

22.12.2026 blir på 50 % LTV, i tillegg til en økt rentemargin på 25 bps, totalt 4,55 % fastrente. Scenariet medfører at Fondet vil måtte innhente 

ny egenkapital på totalt MNOK 40 for å sikre refinansieringen av Lånefasiliteten og at Fondet ikke vil kunne utbetale utbytte de 3 siste årene av 

Fondets anbefalte levetid. 

5 Scenariet viser estimert avkastning dersom verdien av Eiendommen forblir uendret og at refinansiering av Lånefasiliteten den 22.12.2026 blir 

på 55 % LTV, i tillegg til en økt rentemargin på 25 bps, totalt 4,55 % fastrente. Scenariet medfører at Fondet vil måtte innhente ny egenkapital 

på totalt MNOK 22 for å sikre refinansieringen av Lånefasiliteten.  

6 Scenariet viser estimert avkastning dersom verdien av Eiendommen forblir uendret og at refinansiering av Lånefasiliteten den 22.12.2026 blir 

på 65 % LTV, i tillegg til en årlig avdragsprofil på 3,5 % og en økt rentemargin på 25 bps, totalt 4,55 % fastrente. Scenariet medfører at Fondet 

vil kunne utbetale utbytte til investor, men avdragsprofilen reduserer Fondets utbyttekapasitet.  

7 Scenariet viser estimert avkastning ved det scenariet Forvalter tror er mest sannsynlig at inntreffer, og som er basert på informasjonen 

presentert gjennomgående i Prospektet. Det forutsettes her at Eiendommens verdi stiger med 1,6 % per år og at Lånefasiliteten refinansieres 

til 65 % LTV med en økt rentemargin på 25 bps, totalt 4,55 % fastrente. 

 

 

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

Tilrettelegger Njord Securities AS (org. nr. 988 716 278) 

Distributører 

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) 

Forretningsfører Trac Accounting AS (org. nr. 989 572 938) 

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

Rapportering 

All rapportering, herunder periodisk og ekstraordinær ved vesentlige endringer, til aksjonærene 

i Fondet formidles direkte fra Forvalter til den enkelte aksjonær per epost i henhold til 

aksjonærlisten på tidspunktet for rapportering. Fondet er nyetablert, og det finnes foreløpig ikke 

årsrapport eller halvårsrapport. Første kvartalsrapport skal sendes til Fondets investorer ett år 

etter Fondets investeringen i Eiendommen. Kvartalsrapporten vil deretter leveres til investor 

innen 90 dager etter utløpet av hvert kvartal, og Årsrapporten med revidert årsregnskap leveres 

til investor senest 120 dager etter årsslutt. Dokumentene vil utarbeides på norsk og være 

kostnadsfritt tilgjengelige ved henvendelse til post@njordalternative.no. 

Produktgodkjennelses 

komité 

Produktgodkjennelseskomiteen er en faglig instans etablert for å vurdere og kvalitetssikre alle 

potensielle prosjekter. Komiteen er etablert og strukturert i samsvar med verdipapirhandelloven 

§ 9-19 og kommisjonsdirektiv 2017/593 art. 9 og 10. 

Ytterligere informasjon 

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.  

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

Tilsyn 
Forvalter har konsesjon til å forvalte alternative investeringsfond og har Finanstilsynet som 

tilsynsmyndighet. 
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Klageordning 

Forvalter er tilsluttet Norsk kapitalforvalterforenings klageordning (www.nkff.no), jf. forskrift 

til aif-loven § 7-3. Investorer kan klage til Forvalter (post@njordalternatives.no) eller direkte til 

klageordningen ved e-post til nkff@bahr.no. 

Beregning andelsverdi 

Andelsverdien av aksjene i Fondet er basert på Fondets verdijusterte egenkapital, og estimeres 

hvert kvartal.  Første kvartalsrapport skal sendes til Fondets investorer ett år etter Fondets 

investeringen i Eiendommen 

Nøkkelinformasjon 

oppdatert  
Nøkkelinformasjonen er oppdatert pr. 29.11.2021 

 

mailto:nkff@bahr.no
mailto:nkff@bahr.no
mailto:nkff@bahr.no


 

 

BESTILLINGSBLANKETT 
Bestilling gjelder Bestilling av aksjer i forbindelse med tilbud om deltakelse i Emisjonen  

Selskap («Fondet») Njord Prosjekt 55 AS (vil endre navn til Førde Etatbygg AS) 

Org.nr. 825 604 162 
Selskapstype Aksjeselskap 

Fondstype Alternativt Investeringsfond 

Bestillingstype Bestilling med minstetegning på NOK 200.000  

Tilrettelegger Njord Securities AS 

Forvalter Njord Alternative Investments AS 

Bestillingssted Njord Prosjekt 55 AS, c/o Njord Securities AS, Dronning Mauds gate 1, 0250 Oslo. 
E-post:  emisjon@njordsec.no med kopi til bestilling@njordalternative.no. 

Bestillingsstart 3. desember 2021 kl. 16:00 

Bestillingsslutt 10. desember 2021 kl. 16:00  

Kommentar til 
bestilling 

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 10. desember 2021. I så tilfelle vil 
perioden hvor investorer er bundet av sin bestilling bli tilsvarende forlenget. Ved 
eventuelle vesentlige negative funn i juridisk og teknisk due diligence som er av en 
slik grad eller omfang at det ikke kan kompenseres gjennom en prisreduksjon for 
Eiendommen, vil bestillere gis anledning til å revurdere sin bestilling. 
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. 

Pris per aksje NOK 1.000 

Minimum bestilling  NOK 200.000 

Forventet 
innbetalingsdato 

17. desember 2021 

1. Tilbudet 

Betingelsene for Tilbudet om deltakelse i Emisjonen ved utstedelse av inntil 100.000 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. 

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 10. desember 2021.  

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 

mailto:emisjon@njordsec.no
mailto:bestilling@njordalternative.no
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("Betalingsdato"). Ved forlengelse av Bestillingsperioden vil også Betalingsdato bli forskjøvet tilsvarende. 

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 Honorar 

< MNOK 5 4,50 % 

MNOK 5 – MNOK 10  4,00 % 

> MNOK 10 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  

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. 
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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 desember 2021 faller denne fullmakten 

bort. Dersom Bestillingsperioden forlenges, vil dato for når fullmakten faller bort forlenges tilsvarende.  

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 2. juli 2021 og dets vedlegg, og (iii) Tilleggsprospekt datert 3. 

desember 2021  og dets vedlegg herunder Nøkkelinformasjonsdokument 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. 


