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Vital EiendomsFond har hatt et meget aktivt tredje kvartal der de viktigste hendelsene 
kan oppsummeres som følger: 
 

• Overtagelse av eiendommen Dyre Halsesgate 1, ”Portalen”, i Trondheim per 
01.09.2011 

• Overtagelse av eiendommen Sandslihaugen 30, ”Statoilbygget”, i Bergen per 
30.09.2011 

• Oppstart av ny emisjon gjennom Vital EiendomsFond 4 KS mot norske 
institusjonelle investorer 

• Oppstart av ny emisjon mot utenlandske institusjonelle investorer 
• Nyutleie og fornyelser  reduserer ledighet og forlenger gjenværende leietid 

 
Oppsummering siste kvartal:  
Ved utgangen av kvartalet var derfor fondet fullinvestert med en portefølje på syv 
eiendommer til en verdi av ca. NOK 2,4 mrd. Antall kvm er økt til 115.650 og årlige 
leieinntekter er doblet til ca. NOK 151 mill. Leiekontrakten med Utenriksdepartementet i 
Kronprinsensgate 9, Oslo, er forlenget med 5 år og ytterligere 620 kvm. Ledige arealer i 
Myrdalsveien 22, Bergen, er leid ut til Bergen Kommune med virkning fra 1. februar 
2012. Økonomisk ledighet utgjør derfor 2 prosent og gjennomsnittlig gjenværende leietid 
8 år. Per 1. juli fastsatte Finansdepartementet endringer i Kapitalforvaltningsforskriften 
knyttet til investeringer i eiendomsfond. Disse er vi meget godt fornøyd med ettersom 
Vital EiendomsFond er godt tilpasset det nye regelverket. For å forenkle fondsstrukturen 
og redusere kostnader til forretningsførsel, er Postbanken EiendomsFond ASA nå 
fusjonert med Vital EiendomsFond ASA. Deltagere i Postbanken EiendomsFond ASA har 
derfor fått aksjer i Vital EiendomsFond ASA. 
 
Fondets avkastning: 
Verdijustert egenkapital (VEK) for fondet var NOK 2.419 mill. per 30.09.2011. Økningen i 
VEK (eksklusive innhentet kapital til nyanskaffelser) utgjør NOK 29,6 mill. siste kvartal 
eller 2,1 prosent, og 8,7 prosent hittil i år. Direkteavkastningen for fondets eiendommer 
hittil i år er 4,3 prosent og verdiøkningen 6,4 prosent, som gir en totalavkastning for 
eiendomsporteføljen på 10,7 prosent. Det påpekes at transaksjonshonoraret belastes 
VEK og ikke enkelteiendommene, slik at det vil oppstå forskjell mellom verdiutvikling VEK 
og eiendomsportefølje. Nedenfor er vist andelsmessig fordeling av samlet innbetalt 
kapital, utvikling i verdijustert egenkapital samt oversikt over eiendomsavkastningen det 
enkelte år.  
 

Innbet. K ap. VE F DA    
m ill NOK

%-vis andel 
VE K Andel V EK

V ital E iendom sInves t K S 1304,7 56,24 % 1.360       
V ital E iendom sFond 1 KS 225,7 10,19 % 246          
V ital E iendom sFond 2 KS 8,5 0,39 % 9              
V ital E iendom sFond 3 KS 342,6 15,30 % 370          
V ital E iendom sFond AS A 42 1,93 % 47            
V ital P ropco International 1 A S 92,6 3,80 % 92            
V ital P ropco International 2 A S 295,7 12,15 % 294          
Totalt 2311,8 100,00 % 2.419        
Fig. 1.1 Andelsmessig fordeling av innbetalt kapital 
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Fig. 1.2 Volumutvikling verdijustert egenkapital             Fig. 1.3 Årlig avkastning på verdijustert egenkapital 
 
Avkastning 
eiendomsportefølje

Direkteavkastning 23,3         6,0 % 31,7         5,7 % 41,1         5,9 % 52,4         4,3 %
Verdiendring (75,0)       -15,7 % (42,0)       -7,1 % 41,2         6,1 % 73,9         6,4 %
Totalavkastning (51,8)      -10,2 % (10,2)     -1,7 % 82,3       12,1 % 126,3       10,7 %

2008 2009 2010 Hittil  2011

 
Fig. 1.4 Årlig avkastning eiendomsportefølje 
 
Investeringskapasitet og planlagte emisjoner: 
Som påpekt over var fondet fullinvestert per 30. september. Ny emisjon gjennom Vital 
EiendomsFond 4 KS startet opp 19. september. Tegningsperioden er forlenget til 11. 
november med målsetting om å få med ytterligere et par institusjonelle investorer som 
hadde behov for mer behandlingstid. Ved utløp av ordinær tegningsperiode 6. oktober, 
var det imidlertid tegnet for NOK 342,5 mill. I tillegg kommer tegning fra Vital Forsikring. 
Dette er i samsvar med planer og forventninger for det norske markedet, og bekrefter 
interessen for Vital EiendomsFond. I VEF KS 4 deltar både eksisterende og nye 
investorer. Det arbeides med flere attraktive investeringsmuligheter, med en 
investeringshorisont på 3-6 måneder fra komittering. Geografisk fokuseres nå primært 
på det sentrale Oslo-området samt Stockholm. 
 
Vi gjennomfører også en ny emisjon mot utenlandske institusjonelle investorer gjennom 
fondets Luxemburg feeder, med forventet closing i desember 2011/januar 2012. 
Presentasjoner for potensielle interessenter er således startet opp. Vår vurdering av 
makroøkonomi, leiepriser/arealtilbud og yieldutvikling er positiv, og som tidligere mener 
vi en løpende direkteavkastning i området 6 prosent, saminvestering med Vital Forsikring 
og verdistigning i tråd med konsumprisindeks, representerer en attraktiv 
investeringsmulighet. 
 
For ytterligere informasjon, ta kontakt med fondsansvarlig: per-ola.nytun@vital.no.  
Nærmere opplysninger om kurser på andeler i fondet samt tidligere rapporter finner du 
på våre nettsider: www.vital.no/eiendom   

mailto:per-ola.nytun@vital.no

