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FIRST Nordisk Eiendom

Likvid eiendomsinvestering,
i 12-15 nordiske børsnoterte selskaper, som eier, 
utvikler og leier ut eiendom

Kombinasjonen av høy kvalitet og bred 
diversifisering vil bidra til god verdiskapning
med lav risiko



Hvorfor eiendom?
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1. Stabil, forutsigbar vekst i inntjening og utbytte
• Lange kontrakter og bred diversifisering gir god forutsigbarhet i inntjening og utbytte
• Inntjeningen har vist seg motstandsdyktig også i svakere konjunkturer

2. Lav korrelasjon mot aksjer 
• 0.62 mot nordiske aksjer.

3. Sterkt nordisk eiendomsmarked
• Yieldene har flatet ut, men leienivåene øker og ledigheten er lav på tvers av Norden
• Utsiktene for vekst i befolkningen og økonomiene generelt er gode

4. Inflasjonsbeskyttelse
• Leiekontraktene har inflasjonsjustert leie
• Dette er spesielt viktig i tider med lave og mulig økende renter

5. Fortsatt stort yield-gap og lav prising
• Aksjemarkedet priser inn større og raskere renteoppgang enn rentemarkedet
• Børsnoterte selskaper er i snitt priset til bokførte verdier til tross for sterk vekst



Yield-gapet fortsatt høyt og gir massiv kontantstrøm
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Sverige Finland Danmark Norge

Yield gap (Prime office)

Source: JLL, Newsec

1.0-1.5% høyere utenfor Norge
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EPS eiendom Bokverdier eiendom OSEFX (EPS)

Utvikl ing i EPS og bokverdier - Indeksert

Eiendom på børs har gitt sterk og svært stabil langsiktig vekst
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10% årlig stabil verdivekst

Finanskrise?
Veksten i bokverdier kommer 
ikke fra lavere yield, men høyere 
forventninger til leiepriser

Fallende renter akselererte veksten



Hvorfor fond?
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1. En likvid eiendomsinvestering
• Enkelt og billig å kjøpe/selge andeler i fondet

2. Fondet har stor fleksibilitet i sammensetningen av porteføljen
• Ved behov kan fondet enkelt og billig endre eiendomseksponeringen

3. Oversiktlig honorarstruktur

4. Meget diversifisert portefølje
• Universet består av 49 millioner m2 med eksponering mot ulike segmenter, geografier og leietakere

5. Selskapene har høy kvalitet og lang historikk
• Strenge rapporteringskrav til børsnoterte selskaper gir solid informasjonsgrunnlag og selskapsstyring

6. Bedre verdiskapning
• Selv en profesjonell aktør som Norges Bank har bedre avkastning på sine noterte eiendomsinvesteringer
• Selvsagt ingen bekymringer eller kostnader relatert til drift av eiendommene



AIF strukturen er perfekt for et slikt produkt
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1. Det er viktig å kunne eie færre aksjer i et smalt univers
• Slik vi ser det, er det 34 eiendomsaksjer som er faktisk investerbare

2. Konkurrerende noterte eiendomsfond med UCITS mandater eier typisk minst 20 selskaper
• Å eie over halvparten av selskapene i investeringsuniverset, vil uunngåelig gå på bekostning av kvaliteten
• FIRST Nordisk Eiendom vil eie 12-15 selskaper

3. Kvalitetsforskjellen mellom selskapene er stor
• Mens Sagax har hatt 34% årlig avkastning i 12 år, har NPRO hatt negativ 9% årlig avkastning samme periode..
• ..noe som understreker viktigheten av en konsentrert portefølje som ikke kompromitterer på kvalitetskrav

4. Det er mer enn god nok diversifisering i 12-15 selskaper
• Et selskap eiendomsmasse på 4 millioner m2 er bedre diversifisering enn 10 selskaper med 100 000 m2 hver..
• ..så sant det ikke er selskapsspesifikke utfordringer som høy belåning..
• ..noe vi selvsagt vil unngå uansett
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Indeks har gitt 11% årlig avkastning
(som er i linje med de nevnte 10% 
verdivekst + litt utbytte) – altså ingen 
reprising i perioden

Forvalter har hatt 18.9% (17.5%) årlig 
avkastning i perioden Aug 14 – Aug 18 
som forvalter av ODIN Eiendom A (ODIN 
Eiendom C) – se appendix



Hvorfor FIRST ?
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Thomas Nielsen:

• Thomas har lang erfaring fra aksjer og eiendom, både som
analytiker og forvalter.

• Etter fire år som analytiker med ansvar for blant annet
teknologisektoren, begynte Thomas i Pareto Securities i
2007 der han fulgte de nordiske børsnoterte
eiendomsselskapene.

• I 2013 begynte han i ODIN Forvaltning, og forvaltet det
nordiske eiendomsfondet ODIN Eiendom fra August 2014
til August 2018.

• I denne perioden leverte fondet en årlig avkastning på
17.5% for retail-klassen, og 18.9% for
institusjonsklassen.

• Thomas er utdannet MSc i Financial Economics fra
Handelshøyskolen BI 2003
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1. Gode makroøkonomiske forhold i Norden..

2. ..bidrar til sterk vekst i leieprisene i regionen..

3. ..samtidig er yield-gapet fortsatt høyt (sterk kontantstrøm & lav prising)

4. ..og inflasjonsbeskyttelsen er viktig nå som KPI peker oppover

5. Eiendom på børs har gitt motstandsdyktig, stabil langsiktig verdiskapning 
på 10%

6. 49 millioner kvm gir gode diversifiseringsmuligheter på segment og 
geografi..

7. ..men store forskjeller i selskapskvalitet gjør aksjevalg kritisk og AIF 
optimalt

8. Selskapene har brukt det gode markedet til å optimalisere 
finansieringen..

9. ..men veksten i verdier kommer fra underliggende fundamentale forhold..

10. ..som det er grunn til å tro vil vedvare og bidra til god verdiskapning og 
avkastning til lav risiko også fremover

Oppsummering



FIRST Fondene

Munkedamsveien 45 E 5.etg
0250 Oslo
Norge

Telefon: 22 01 55 00
E-post: post@firstfondene.no

WEB: www.firstfondene.no
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Disclaimer
This document was prepared exclusively for the benefit and internal use of selected parties in order to evaluate the feasibility of a possible transaction or transactions and 
does not carry any right of publication or disclosure to any other party. This document is incomplete without reference to, and should be viewed solely in conjunction with, 
the oral briefing provided by FIRST Fondene. This presentation may not be used for any other purposes without the prior written consent of FIRST Fondene. This 
presentation is not prepared in accordance with the requirements applying to investment research. 

This document does not constitute or form part of an offer or invitation or recommendation to subscribe for or purchase any securities. The distribution of this document 
may be restricted by law in certain jurisdictions, and persons into whose possession this document comes should inform themselves about, and observe, any such 
restriction. Any failure to comply with these restrictions may constitute a violation of the laws of any such jurisdiction. FIRST Fondene shall not have any responsibility for 
any such violations. Any decision to purchase or subscribe for securities in any offering must be made solely on the basis of the information contained in the prospectus or 
other offering circular issued in connection with such offering. 

In preparing this document we have relied upon and assumed, without independent verification, the accuracy and completeness of all information available from public 
sources or which was otherwise provided to us. The information contained in this document has been taken from sources deemed to be reliable. We do not represent that 
such information is accurate or complete and it should not be relied on as such. Any opinions expressed herein reflect our judgement at this date, all of which are 
accordingly subject to change. FIRST Fondene accepts no liability whatsoever for any direct, indirect or consequential loss rising from the use of this document or its 
contents. 

FIRST Fondene and/or its employees may hold shares, options or other securities of any issuer referred to in this document and may, as principal or agent, buy or sell such 
securities. FIRST Fondene may have other financial interests in transactions involving these securities. 


