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– 2019 markerte en videreføring av et godt 2018.
Vi forventer at 2020 blir positivt for Miliarium Bolig
på alle sentrale områder, på tross av covid-19 som
rammer Norge og store deler av verden med full
styrke på tidspunktet denne rapporten ferdigstilles.

2019 var et godt år for Miliarium Bolig.
Vi kom et godt stykke videre i flere
reguleringsprosesser, som generelt tar lang
tid. Det er veldig gledelig at vi gjennom
hele året var «on track» i prosjektene vi har
i produksjon med hensyn til salgsutvikling,
fremdrift og økonomi. Vi utvidet et allerede
stort prosjekt på fastlandet i Tromsø og gikk
inn i et langsiktig transformasjonsområde
i Arna i Bergen. Miliarium Bolig vil høste
frukter av disse grepene i mange år
fremover. Ved årsslutt teller teamet vårt 10
dyktige medarbeidere med variert bakgrunn
og ekspertise. I Miliarium Bolig har vi
kontinuerlig fokus på å bidra til god stedsog byutvikling og på å skape langsiktige
verdier for kunder, ansatte og eiere.
Det er krevende å gjennomføre gode
kjøp med begrenset risiko i et sterkt
konkurransepreget akkvisisjonsmarked.
Det forutsetter (som mye annet i denne
bransjen) blant annet dedikasjon og
tålmodighet over tid for å lykkes. I 2019

2

forsterket vi akkvisisjonsteamet betydelig.
Ved utgangen av 2019 står vi også enda
sterkere finansielt og likviditetsmessig enn
ved inngangen til året, som gir oss tørt krutt
og gode forutsetninger for å gå inn i nye
prosjekter alene og sammen med partnere.
Regnskapet for 2019 viser et overskudd
etter skatt for konsernet på 15,4 MNOK, og
egenkapitalen ble dermed styrket gjennom
året. Frigjort likviditet fra prosjekter og
investeringer re-investeres fortløpende for å
oppnå videre utvikling og vekst.
2019 markerte en videreføring av et godt
2018. Vi forventer at 2020 blir positivt for
Miliarium Bolig på alle sentrale områder,
på tross av covid-19 som rammer Norge
og store deler av verden med full styrke på
tidspunktet denne rapporten ferdigstilles.

PEDER STAVNES KARLSEN
Administrerende direktør
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OM MILIARIUM BOLIG

Miliarium Bolig utvikler eiendom med hovedfokus
på bolig. Vår visjon er å være best i klassen på å
utvikle eiendommer med boligpotensial. Vår misjon
er å bidra til god steds- og byutvikling og å skape
verdier for våre kunder, medarbeidere og eiere.
– Miliarium betyr milepæl på latin.

Tilleggstjenester
Teknologiske løsninger

Kunden
i fokus

Fleksible planløsninger

Attraktive fellesområder
Personlig service

Miliarium Bolig inngår i en gruppering
av selskaper som sammen omtales som
Adolfsen-Gruppen. Miliarium Bolig er
Adolfsen-Gruppens spydspiss for boligutvikling. Totalt representerer AdolfsenGruppen ca. 23.000 ansatte i Norden, ca.
NOK 13 milliarder i årlig omsetning, ca.
NOK 550 millioner i årlige leieinntekter fra
eiendom, samt et betydelig utviklingspotensial i eiendomsporteføljen.
Utover eiendom er mesteparten av virksomheten i Adolfsen-Gruppen relatert til helse,
omsorg, reiseliv og bemanning. Hovedpersonene bak Adolfsen-Gruppen er brødrene
Kristian A. Adolfsen og Roger Adolfsen.
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Miliarium Bolig har kunden i fokus:
Tomtespesifikk konseptutvikling basert
på lokalmarkedets preferanser
Behovs- og markedsorienterte
tilpasninger på mikronivå
Alltid fokus på gode bokvaliteter,
gjennomtenkte og fleksible
planløsninger og attraktiv arkitektur

MILIARIUM PREMIUM
Vi ønsker å overgå våre boligkjøperes
forventninger, blant annet gjennom god
konseptutvikling. I tillegg til prosjektspesifikk
konseptutvikling, tilbyr vi vårt Premiumkonsept i spesielt utvalgte prosjekter.
Miliarium Premium inkluderer ekstra
bokvaliteter og tilgang til attraktive innendørs
og utendørs fellesområder, som f.eks. loungeområde, gjesteleilighet, selskapslokale,
trimrom og lekerom, samt personlig service
og tilleggstjenester. Utearealene har høy
prioritet i Premium-konseptet.

Premium-konseptet tilpasses til de aktuelle
prosjektene for å treffe lokalmarkedets behov
og betalingsvilje.
I Sandefjord ferdigstiller vi i 2020 byggingen
av alle 139 leiligheter i prosjektet «Nye Kilen
Brygge» med Premium-konseptet integrert.
Det er gledelig at mange av boligkjøperne
identifiserer Premium-konseptet som en av
grunnene til at de har valgt å kjøpe bolig her.
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OM MILIARIUM BOLIG

LEDERGRUPPEN

Miliarium Bolig AS er holdingselskapet i et konsern som består av mange
hel- og deleide eiendomsselskaper.

STYRET I MILIARIUM BOLIG AS

Peder S. Karlsen

Martin Høeg Haanes

Administrerende direktør

Viseadministrerende direktør

Gründer og medeier i Miliarium Bolig
Tidligere erfaring fra private equity og
strategisk rådgivning, bl.a. i The Boston
Consulting Group og Kearney
Siviløkonom fra BI (spesialisering i finans)
MBA fra INSEAD

Tidligere erfaring fra prosjekt- og eiendomsutvikling, bl.a. i Selvaag Eiendom, OEC
Consulting og Statsbygg
Erfaring fra offentlige og private utviklingsog byggeprosjekter, både næring og bolig
Sivilingeniør fra NTNU (spesialisering i
(prosjekt)ledelse)

Marit Schaug-Pettersen

Eileen V. Dreyer

Økonomisjef

Salgs- og markedsdirketør

Tidligere erfaring fra økonomi, regnskap, finans
og tilgrensende funksjoner, bl.a. i OEC Gruppen,
OBOS og PwC
Siviløkonom fra NHH (spesialisering i regnskap
og økonomisk styring)

Tidligere partner og daglig leder innen
prosjektmegling/eiendomsmegling (Eie)
Tidligere erfaring fra prosjektmegling/
eiendomsmegling, bl.a. i Notar og Eie
Eiendomsmegler MNEF

Styrets leder
Roger Adolfsen

Styremedlem
Kristian A. Adolfsen

5%

Styremedlem
Peder S. Karlsen

Styremedlem
Styremedlem
Ane Nordahl Carlsen Benn H. Eidissen

Bakenforliggende eiere

10%

Kristian og Roger Adolfsen
Peder S. Karlsen

15%
70%

Even Carlsen
Benn Eidissen
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NØKKELTALL
NOK Millioner

Resultat

MORSELSKAP

MNOK

2019

2018

-

-

4,7

1,2

Driftsresultat

-4,7

-1,2

Finansposter

11,5

Årsresultat

8,6

Driftsinntekter
Driftskostnader

Balanse
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Resultat

2019

2018

Driftsinntekter

80,5

96,7

Driftskostnader

91,0

117,4

Driftsresultat

-10,5

-20,7

16,4

Finansposter

20,7

52,3

15,3

Årsresultat

15,4

34,9

MNOK

MORSELSKAP

2019

2018

Eiendeler

593,2

547,2

Gjeld

138,7

97,2

Egenkapital

454,5

450,0

KONSERN

MNOK

Balanse

MNOK

KONSERN

2019

2018

Eiendeler

843,9

924,3

Gjeld

346,9

433,5

Egenkapital

497,1

490,7
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PROSJEKTFASE

SALG OG UTVIKLING

SALG OG UTVIKLING

Regulering

I prosjektet «Nye Kilen Brygge» i Sandefjord
fortsatte suksessen med 49 solgte enheter
i 2019, opp fra 47 i 2018. Ved årets slutt var
128 av totalt 139 boliger solgt (92%) med ca.
9 måneder igjen til ferdigstillelse av siste
bygg. Prosjektet holder fortsatt prisrekorden
for enkeltleiligheter i Sandefjord med kr.
20.400.000,- for den ene toppleiligheten.
Prosjektet har en kombinasjon av sentral
beliggenhet og unike kvaliteter som bidrar
til at vi har kunnet oppnå en kombinasjon
av salgspriser og omsetningshastighet som
mangler sidestykke i Sandefjord.

Vi overleverte til sammen 78 leiligheter i
2019. I 2020 skal vi overlevere ca. 235 boliger
totalt. Vår urealiserte prosjektportefølje
hadde ved årsslutt en estimert salgsverdi
i dagens priser på totalt ca. NOK 12,6
milliarder (inklusive Corponor). Miliarium
Bolig sin andel av dette utgjør ca 58%.
I Miliarium Bolig har vi kunden i fokus.
Vi er meget opptatt av å legge til rette
for en god kundereise med fornøyde
kjøpere og fremtidige beboere. Vi måler
kundetilfredsheten i alle våre prosjekter
gjennom KTI-undersøkelser i samarbeid
med Prognosesenteret. Dette gjør vi for
å kartlegge hvor fornøyde kundene våre
er og for å identifisere områder der vi kan
forbedre oss eller strekke oss enda lenger.
Som en del av vårt kontinuerlige fokus på
KTI, vurderer vi fortløpende muligheter for å
iverksette kortsiktige og langsiktige tiltak for
at kundene våre skal bli mest mulig fornøyde
og oppleve størst mulig verdi i forbindelse
med kjøp av boliger fra Miliarium Bolig.
EILEEN VAMMERVOLD DREYER
Salgs- og markedsdirektør
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Tromsø

37%

53%

89%

Leiligheter
Småhus

Bygging

REKORDSALG I SANDEFJORD OG TROMSØ

«Bjerkaker Sjøpark» i Tromsø hadde nok
et rekordår med 88 salg i 2019, opp fra
67 salg i 2018. Dette tilsvarer ca. 20% av
nybyggmarkedet i Tromsø i 2019. Dette er
svært gledelig og heller ikke overraskende
med tanke på alle kvalitetene som
boligkjøperne kan glede seg over. Ved
årets slutt var totalt 262 av total 332 boliger
solgt (79%) med ca. 20 måneder igjen til
ferdigstillelse av siste bygg.

11%

9%

Ferdig regulert

2019 ble et godt salgsår for Miliarium Bolig
med totalt 153 solgte boliger i våre og
Corponor sine prosjekter. Salgsverdien var
på ca. NOK 668 millioner.

BOLIGTYPE

Bodø

88

≈ 2500

≈ 2500

FOKUS PÅ GOD STEDS- OG BYUTVIKLING
Miliarium Bolig utvikler eiendom med fokus
på bolig i Stor-Oslo, Bergen og Tromsø.
Spennvidden varierer fra mindre småhusprosjekter til komplekse og omfattende
byutviklingsprosjekter. I 2019 jobbet vi med
12 prosjekter; 7 i Stor-Oslo, 3 i Bergen og 2
i Tromsø. Utover dette har Corponor flere
spennende prosjekter under utvikling i Bodø.
Miliarium Bolig eier 50% av Corponor.
Nye tilskudd til prosjektporteføljen
i 2019 er to tilnærmet fullt utleide
næringseiendommer på Storaneset
i Bergen. Området har et spennende
transformasjonspotensial i et langsiktig
perspektiv, som vil kunne gi et betydelig
løft for Arna. Vi vurderer at Storaneset
kan bli en fremtidig indrefilet med
tanke på kombinasjonen av nærhet til
kollektivtransport, vestvendt orientering i
sjøkanten og vakker utsikt. Vi ser frem til å
ta fatt på en ambisiøs omregulering i tett
samarbeid med naboer, politikere, planetaten og øvrige interessenter.
I 2019 og i begynnelsen av 2020 etablerte
vi et omfattende partnerskap med andre
grunneiere på fastlandssiden i Tromsø
og beredte grunnen for utviklingen av
en ny bydel i den forbindelse. «Fløylia»

vil etter planen omfatte i overkant av 700
vestvendte boliger, fra småskala småhus til
høyblokker. Vi planlegger også for diverse
nærtilbud, grønne lunger og en skibakke/et
aktivitetsområde sentralt i prosjektområdet.
David (Bergen) og Olav (Oslo / Tromsø)
begynte i utviklingsteamet i 2019. David og
Olav har verdifull erfaring og kompetanse
som vi nyttiggjør oss av i både akkvisisjonsog utviklingsarbeidet.
I «Bjerkaker Sjøpark» i Tromsø, som vi eier
50/50 med Barlindhaug Eiendom, hadde vi
ved utgangen av 2019 overlevert i overkant
av 150 av totalt 332 boliger. Vi planlegger
overlevering av siste bolig høsten 2021.
I «Nye Kilen Brygge» i Sandefjord, som vi
eier 50/50 med AF Eiendom, er byggingen
av siste trinn godt i gang. Prosjektet
ferdigstilles i 2020.
Vi anslår at prosjektporteføljen vår omfattet
ca. 2.500 boliger (i våre og Corponor sine
prosjekter) ved utgangen av 2019.
MARTIN HØEG HAANES
Viseadministrerende direktør

Totalt
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TROMSØ
1 prosjekt under oppføring (totalt 332 enheter)
1 prosjekt ferdig regulert, ikke igangsatt (totalt ca. 720 enheter)

PROSJEKTER

Miliarium Bolig er involvert / investert i
prosjekter i Stor-Oslo, Bergen, Bodø og Tromsø
og hadde totalt ca. 2.500 boliger under utvikling
i prosjektporteføljen ved årsslutt 2019.
Barnehage, betydelige næringsarealer og omfattende infrastrukturutbygging
inngår i noen av prosjektene. Vi eier som regel 50% eller 100% av prosjektene
vi er involvert i.

BODØ*
2 prosjekt under oppføring (69 enheter)
4 prosjekter under utvikling (ca. 400 enheter)
* Miliarium Bolig eier 50% av Corponor AS

BERGEN
3 prosjekter i reguleringsfase
(ca. 550 enheter)

17%

Prosjektgeografi
31%

Oslo
Bergen

26%

Tromsø

25%

STOR-OSLO
1 prosjekt under oppføring
(totalt 139 enheter)
5 prosjekter i reguleringsfase
(ca. 450 enheter)

Bodø

≈ 2500 boliger
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PROSJEKTER / STOR-OSLO

DR. HOLMS VEI 15, Oslo

MUNKERUDGRENDA, Oslo

Attraktive tomannsboliger på prakttomt i
Holmenkollåsen. Ærverdig hovedhus med
utviklingspotensiale.

44 rekkehusenheter under utvikling på
utsiktstomt ved Nordstrand.

NYE KILEN BRYGGE, Sandefjord
139 enheter fordelt på 7 bygg ved
sjøkanten i Sandefjord. Premium-konsept
med fellesarealer og servicevert. Samarbeid
med AF Eiendom.
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PROSJEKTER / STOR-OSLO

MONTEBELLO TERRASSE, Oslo
Eksklusivt boligprosjekt på utsiktstomt ved
Montebello T-banestasjon. Samarbeid med
Fredensborg Bolig.

HUSEBYPLATÅET, Oslo
Stedsutvikling med boliger og næring m.m.,
beliggende inntil Montebello T-banestasjon.
Samarbeid med JM Norge.
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PROSJEKTER / BERGEN

PROSJEKTER / TROMSØ

KRISTIANBORG, Bergen

STORANESET, Bergen

Bolig og næring under utvikling
sentralt ved det nye bybanestoppet,
Kristianborg, ved Fjøsangerveien og
Mindemyren.

Næringsområde med transformasjonspotensial. Idyllisk og sentralt plassert
ved Arnavågen i Arna. Samarbeid med
Hølleland Holding.

BJERKAKER SJØPARK, Tromsø
332 leiligheter og offentlig sjøpark ved
strandkanten på Sør-Tromsøya. Samarbeid
med Barlindhaug Eiendom.
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PROSJEKTER / TROMSØ

PROSJEKTER / BODØ

THE STORM, Bodø
Hotell og leiligheter i kombinasjon midt i
Bodø sentrum. Prosjekt i regi av Corponor.
Samarbeid med Barlindhaug Eiendom og
Hospitality Invest.

FLØYLIA, Tromsø
Ca. 720 leiligheter og småhus med
vestvendt beliggenhet på Kaldslett.
Noe næring og betydelig infrastruktur.
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PROSJEKTER / BODØ

KONTAKT
BODØSJØEN PARK, Bodø
Ca. 250 leiligheter og eneboliger i rekke,
6 km fra Bodø sentrum. Prosjekt i regi av
Corponor.

post@miliarium.no
Husebybakken 28 B
0379 Oslo
miliarium.no
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MILIARIUM.NO

