
Orientering om 
virksomheten
GC Rieber Eiendom AS, 26. april 2022



Premissene for det sammenslåtte selskapet

✓ Visjon og verdier: Skal bygges videre på GC Riebers «Creating Joint Futures», Marineholmens «Bridging great people» og Solheimsvikens
«Play, Stay, Work».

✓ De strategiske føringene i selskapet skal bygge på den industrielle, langsiktige og driftsorienterte utviklingen man har hatt i de tre 
selskapenes historie.

✓ Innovasjonsdistrikt. Selskapet skal holde høyt fokus på, og aktivitet rundt, videreutviklingen av Innovasjonsdistriktet på Marineholmen og i 
Solheimsviken. Dette skal utvikles i nært samarbeid med andre aktører innen innovasjonsmiljøet i Bergen, herunder særlig Universitetet i 
Bergen, Siva og DNB. Relevante møteplasser og samarbeidsarenaer skal etableres.

✓ Likviditet i aksjen. Innen 12 mnd. etter sammenslåing skal selskapet ha iverksatt en organisert, forutsigbar og markedsbasert
omsetningsmulighet for aksjen, dvs. med både kjøps- og salgsmuligheter for aksjonærene. Et element i slik ordning kan være at selskapet 
kjøper egne aksjer.

✓ Eierstruktur. Man skal tilstrebe at ingen aksjonær skal eie over 50% av aksjene i selskapet.

✓ Utbytte. Det nye selskapets aksjonærpolitikk er over tid å gi aksjonærene en konkurransedyktig avkastning på investert kapital i form av 
løpende utbytte og verdistigning. Konsernets mål er at utbytte over tid skal utgjøre 40-50% av konsernresultat før verdiendring/gevinster 
og skatt, gitt tilfredsstillende likviditet og soliditet. Det er et mål at løpende utbytte minst skal dekke aksjonærenes skatt på eierskapet.

✓ Styret. Styret skal gjenspeile eierstrukturen og skal samtidig ha solid relevant kompetanse, herunder finansiell. Styreleder skal være 
uavhengig av de største aksjonærene.

✓ Navn og varemerke. Det nye selskapet ønsker å benytte GC Rieber som merkenavn i henhold til avtale med GC Rieber AS og deres 
merkevareprogram. Det skal innhentes en ekstern betenkning rundt fordeler og ulemper ved å benytte denne merkevaren videre, som 
grunnlag for videre strategiske diskusjoner knyttet til branding.

✓ Management team. Det skal gjøres en intern vurdering av kompetansebehov og profil på ledere og andre nøkkelpersoner. Det skal
avsettes tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til aktivt Investor Relations (IR) -arbeid. Et incentivprogram for nøkkelmedarbeidere skal 
etableres innen 12 mnd. etter sammenslåing hvor det etableres et interessefellesskap mellom disse og aksjonærene.



Handel i aksjen/kjøp av egne aksjer

• Hittil i år har det vært omsatt 53.007 aksjer til en total verdi på kr 76,7 mill. Dette 

inkluderer ikke bytte-transaksjonen som var tilrettelagt av GC Rieber AS 2. februar i år.

• Siste omsetningskurs var kr 1.447 per aksje (22. april 2022).

• Generalforsamlingen gav styret fullmakt til kjøp av egne aksjer i ekstraordinær 

generalforsamling 26. mai 2021. Denne er gyldig i 2 år fra beslutningsdatoen. Fullmakten 

gir rett til å erverve egne aksjer med en samlet pålydende på inntil kr 11.385.648, til en 

pris mellom kr 30 og kr 2.000 per aksje.

• Styret besluttet kjøp av egne aksjer på inntil kr 30 mill. i forrige styremøte 7. april i år. 

Prisen skal settes til sist kjente omsetningskurs, og selskapets kjøp skal ikke stå i veien 

for andre interesserte investorer. 

• Aksjene kan brukes til insentivordning for ansatte, til videresalg, til eventuelle 

transaksjoner/oppgjør eller til å nedsette aksjekapitalen. 











Virksomhetens gang

• Eiendomsmarkedet

• Et sterkt innovasjonsdistrikt

• Planlagte nybygg

• Bærekraft

• Spennende områdeutvikling



Eiendomsmarkedet

• Etterspørsel etter kontoreiendom: Vi tror våre områder vil stå seg konkurransemessig

• Hotellmarkedet: Fortsatt svakt. Mot normalt i 2023/24?

• Leiepriser: Svakt økende

• Inflasjon: Høy nå – normalisering mot 2024?

• Ledighet: 8% i Bergen (vil øke noe) 

3,2% i vår portefølje

• Tilbud av nye kontorbygg: Opp neste 2 år *. Deretter avta (økte priser/usikkerhet)

• Renter: På vei opp

• Markedets avkastningskrav (yield): Er yieldbunnen nådd?

• Transaksjonsmarkedet Bergen: Forventet godt *

• Verdiutvikling på næringseiendom: Utflating?

Kilde: DnB Næringsmegling
* Kilde: WPS



Et attraktivt Innovasjonsdistrikt



Økosystemer må organiseres



Besøk av over 5000 
nysgjerrige barn og 
voksne



Krohnen
Damsgårdsveien 
Verdigstillelse 2023/2024
6200 m2



Høyeste miljøambisjon i 
Bergen 

✓ Antatt ferdigstillelse Q4 2023
✓ 5 etasjer, totalt ca. 5.900 kvm BRA
✓ Massivtre konstruksjon
✓ Minimum Breeam Excellent og Passivhus
✓ Arbeider mot Paris Proof/Noll Co2 
✓ Gode sykkel- og garderobefasiliteter
✓ Felles møteromsfunksjon i bygget
✓ Arbeidscafe/personalrestaurant
✓ Nær Bybane/off.kommunikasjon
✓ El-sykler, el-biler, Viken konferansesenter, 

parkering, marina, restauranter etc.



Inspirert av Skipet

Med et stadig økende fokus på 
bærekraft vil Krohnen strekke seg 
enda lenger enn Skipet.

✓ Solcellepanel
✓ Massivtre
✓ Materialfokus (EPD)
✓ Gjenbruk
✓ Utslippsfri byggeplass
✓ Mer trådløst, mindre kabling
✓ Teknologi for delingsøkonomi
✓ Sambruk for bedre 

arealutnyttelse
✓ Forbedret sykkelparkering



Fenderen
Solheimsgaten 5B
Antatt ferdigstillelse 2024/2025
6.500 m2



Marineholmen – ny reguleringsplan

• Utviklingen av Marineholmen vil ta nye 
steg når reguleringsplanen for området er 
klar

• Ikke minst vil attraktive boliger i solrike 
omgivelser ut mot Damgsgårdssundet
berike området og gi mer liv gjennom hele 
døgnet

• Områdets sjøpromenade og det unike 
området rundt badestranden på Kong 
Christian Frederiks plass vil løftes 
betydelig i kvalitet og forsterkes gjennom 
utviklingen

• Det skal dannes en indre gate kalt 
Forskerstredet, med egen allmenning og 
arkader der det kan søkes ly mot 
bergensværet 

• Flere kaféer og tilbud på gateplan vil 
etableres, for både store og små



Birkelandshagen
Vi planlegger å bygge boligområde og næringspark ved Birkelandskrysset på Fleslandsvegen




