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Kjære aksjonærer
Årets første kvartal ligger snart bak oss, påsken står for tur,
og deretter vil våren melde sin ankomst. Administrasjonen i
Romania Invest benytter denne anledningen til å ønske alle
en god påske samt oppdatere våre aksjonærer på relevante
selskapshendelser.

Oppsummering av året 2014
Ved inngangen til 2014 hadde selskapet 40 leiligheter igjen
å selge. Korrigert for to kanselleringer ble det totalt solgt 28
leiligheter dette året. Til sammenligning solgt vi 35 leiligheter i
2013. Nedgangen i antall solgte enheter skyldes i stor grad at
gjenværende leiligheter i porteføljen i snitt var større og mer
tungsolgte i 2014 enn foregående år. En annen forklaringsvariabel er at prosjektet My Dream utgjør en større og større andel
av selskapet gjenværende portefølje. Dette prosjektet er plassert utenfor Bucuresti sentrum. I tillegg til nevnte leiligheter ble
det solgt 28 parkeringsplasser og 14 boder i 2014.

Prosjektet Armonia

Prisene (tilbyders priser) for gamle og nye leiligheter i Bucures-
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ti har økt marginalt gjennom 2014 med 1,4 % (des-13 til des

å nevne at selskapet på sommeren gjennomførte en konverte-
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ring av obligasjonsandeler til aksjer. Långiverne i to lån kunne

ken viste for samme periode året før en prisnedgang på 6,7 %.

da konvertere lån til aksjer på hhv. 0,50 kr og 0,20 kr. Selska-

Vi never videre at prisen har falt ytterligere 3 % 1 kvartal 2015

pet ble i denne prosessen tilført 37 140 000 nye aksjer, antall

fra nivået 31.12.14.

aksjer i selskapet økte da fra 6 445 457 til 43 585 457.

Oversikt salg og overtakelser
Prosjekt

Overtatt

Til overtakelse

Totalt

Solgt

Gjenværende

Kommentar

Residenz

15

0

15

15

0

Alle leiligheter solgt

My Dream

25

0

25

16

9

Pågående salg

Ten Blocks

40

0

40

40

0

Alle leiligheter solgt

Armonia

100

0

100

99

1

Pågående salg

Optima A

38

0

38

38

0

Alle leiligheter solgt

Viva

5

0

5

5

0

Alle leiligheter solgt

SUM

223

0

223

213

10

Akkumulert salg
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Sammen med konverteringen av gjeld til aksjer ble selskapets
gjeld nedbetalt til 8 040 000 i juni og deretter nedbetalt til 0 i
desember 2014. Selskapet gikk m.a.o. gjeldfritt inn i 2015.

Salg og drift i 2015
Selskapet hadde ved inngangen av året 12 leiligheter igjen
for salg sammen med noen boder og parkeringsplasser. Ved
utgangen av første kvartal er det blitt solgt 2 leiligheter. Selskapet har da 9 enheter igjen for salg i MY Dream og 1 enhet i
Armonia.
Selskapet ønsker å avhende gjenværende leiligheter i løpet av

Selskapets likviditet/ regnskap
Selskapet har en tilfredsstillende likviditet og selskapet har ikke
gjeld.
Årsregnskapet for selskapet er mer eller mindre ferdig. Og ligningskurs vil utarbeides over påske. Siden selskapet har endret
antall aksjer gjennom året 2014 vil alle aksjonærene måtte
bruke ligningskursen for 2014 i ligningen, uavhengig av om
eierskapet til aksjen er personlige eller er plassert i et selskap.
Selskapet ønsker igjen alle sine aksjonærer en riktig god påske.

sommeren 2015. Administrasjonen vil fokusere på løpende salg
til markedspriser samt se på andre løsninger som et porteføljesalg om formålstjenlig.
Med vennlig hilsen
Parallelt med at de siste enhetene avhendes mot sommeren
vil administrasjonen planlegge nedstigning av selskapet. Mer
informasjon om dette vil følge.
Administrasjonen i Oslo og Bucuresti vil i 2015 bestå av de

Knut Johannessen

samme personene som i 2014 på samme timeverk.
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