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Romania Invest AS eier nå 701 leiligheter under oppføring i Bucuresti
Romania. Prosjekttilgangen er god og veksten i markedet har vist seg
å være høyere enn forventet. Dette har gjort til dels store utslag i markedsverdien av dagens portefølje (beskrevet nedenfor). Kjøpsprosessen
har tatt noe lengre tid enn først beregnet, 9 måneder, men selskapet er
nå i desember-07 tilnærmet ferdiginvestert på dagens egenkapital.
Den positive veksten i Romania fortsetter og potensielle prosjekter er det
nok av. For å øke størrelsen på eksisterende portefølje planla selskapet
en emisjon i desember dette året. Men på grunn av et svært urolig aksjemarked har Selskapet valgt å vente med emisjonen til neste år. Dette får
ingen praktiske betydninger for Selskapet eller for aksjonærene.

Nyansatt

Nyansatt i Romania Invest AS er Morten Øvland. Morten Øvland er ansatt som selskapets CFO (Chief Financial Officer) og Hans hovedansvar
og oppgaver vil ligge innenfor finans/regnskap. Morten Øvland kommer
fra Capgemini Norge, hvor han har virket som Business Controller de tre
siste årene. Tanken og ønsket bak denne ansettelsen er å tilføre organi
sasjonen ytterlige kapasitet på økonomisiden og derigjennom frigjøre
kapasitet for selskapets øvrige ledelse.

Vårt kontor i Bucuresti

Selskapets kontor i Bucuresti, ble etablert våren 2007 og er uvurderlig i
selskapets viktige arbeid med å prekvalifisere og kontrollere investeringsprosjekter. Kontoret ledes av Bjørn Hauge (Forretningsutvikler), i samarbeid med Ion Parvan (Bygningsingeniør). Bjørn Hauge har sin utdannelse
innen økonomi fra Melbourne, Australia og har i årene før sitt engasjement i Romania Invest jobbet med internasjonale banksystemer. Bjørn
Hauge har bodd tre år i Bucuresti og snakker rumensk. Ingeniør Ion
Parvan er rumensk og har omfattende erfaring med lokale og internasjonale bygg- og eiendomsinvesteringer. Ion Parvan har sin utdannelse fra
Institutt for bygningsteknikk, Universitetet i Bucuresti (Diplom Ing. 1984).

Utbyggers navn

Adama Group

Utbyggers Bank

Volksbank

Entreprenør

Denya Sebus

Beliggenhet

Sector 3

Målgruppe

Middelklasse

Parkeringskapasitet

410 plasser

Garasjeanlegg under bakken

200 plasser

Antall leiligheter totalt

393

Antall leiligheter RI
RIs andel av prosjektet

196
50 %

Konsept

Høyblokker

Ferdigstillelse (siste trinn)

Februar 2010

Tomteareal

13 500 kvm

Markedsverdi, nov 07

NOK 214 mill

Mulige fremtidige prosjekter

Upground er et fantastisk beliggende prosjekt nord i Bucuresti i et
av byens beste strøk. Prosjektet ligger i sektor 1, nord i Bucuresti.
Upground består av i alt 600 leiligheter fordelt på 2 store bygninger på
15 etasjer hver med en fantastisk utsikt til en av de største og lekreste
innsjøene i Bucuresti, Lake Tei.
Dette er et av flere prosjekter som Selskapet vurderer som en meget
interessant investering for kapitalen hentet i planlagt emisjon.
Romania Invest har en opsjon til å kjøpe hele 300 leiligheter i dette
prosjektet. Prisen man har forhandlet seg frem til gir en rabatt på hele
16 % i forhold til forhåndssalg i markedet i dag.

Armonia

Selskapets siste investering heter Armonia. Prosjektet består av totalt
393 leiligheter i 3 blokker samt 410 parkeringsplasser. Selskapet har
kjøpt 196 leiligheter med høy parkeringsdekning. Prosjektet Armonia
ligger godt plassert nordøst i Bucuresti og eies og utvikles av selskapet
Adama. Adama er et større israelsk utviklingsselskap notert på den
engelske AIM børsen. Selskapet har utviklet flere titalls prosjekter i Romania og er en av de aller største utviklerne av boliger i Romania i dag.
Som det fremgår av prosjektoversikten neste side har Romania Invest
gjennom direkte forhandlinger med Adama oppnådd svært gode priser
ved kjøp, langt under den pris som den typiske rumenske sluttbruker
betaler i dag. Armoniaprosjektet ble lansert i slutten av oktober i år og
salget har utviklet seg svært godt. Romania Invest er i dag eneste ”bulk
investor” i prosjektet.

Utbyggers navn
Utbyggers Bank

Crown Investment

Parkeringskapasitet

Banca Romaneasca Garasjeanlegg

Na

Entreprenør

Africa Israel

Beliggenhet

Sector 1

Antall leiligheter RI

150-300

Målgruppe

Luksus

RIs andel av prosjektet

25-50 %

Konsept

Blokker

Ferdigstillelse

Vår 2010

Tomteareal

Na

Antall leiligheter totalt

Na
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Prosjekt navn

Tlf: 22 44 77 04
Fax: 22 44 77 44
E-mail: post@romaniainvest.no

Antall

Kjøpspris per kvm

Brutto kjøpspris

enheter

Markedspris

Markedspris

Endring

per kvm

totalt

i%

(#)

(NOK)

(NOKm)

(NOK)

(NOKm)

%

Residenz

35

7.600

38,0

11.200

56,0

47 %

Vitan I

40

7.632

37,0

11.222

54,4

47 %

Vitan II

40

8.016

37,0

11.222

51,8

40 %

Planorama

272

7.760

182,0

10.600

248,6

37 %

10 Blocks

40

7.200

35,0

8.800

42,8

22 %

Blue Tower

78

10.136

118,0

12.000

139,7

18 %

Armonia I

131

10.240

131,0

11.200

143,3

9%

Armonia II

65

10.240

65,0

11.200

71,1

9%

Sum/Gj.snitt

701

8.603

643,0

10.931

807,7

26 %

Verdifastsettelse

I forbindelse med den planlagte emisjonen har Romania Invest hentet
inn to uavhengige verdifastsettelser av Selskapets leilighetsportefølje
i oktober 2007. Selskapene King Sturge og Coldwell Banker har på
individuell basis gjennomført en verdsettelse av selskapets fem første
prosjekter, Residenz, Vitan, Planorama, Blue Tower og Ten Blocks
med til sammen 506 enheter. Som det fremgår av tabellen under
verdsatte King Sturge porteføljen til EUR 70,7 millioner tilsvarende
omtrent NOK 568 millioner mens Coldwell Banker lå marginalt høyere
og verdsatte porteføljen til EUR 71,5 millioner tilsvarende omtrent
NOK 575 millioner.
Som det fremgår av tabellen under har Selskapet gjennomført en
egen verdifastsettelse av egen leilighetsportefølje basert på markeds
informasjon fra blant annet fra meglerselskapene, Eurisko, Euro
Habitat og Com Nord. For prosjektene Residenz, Vitan, Planorama og
Ten Block har Selskapet et verdianslag som ligger noe i overkant av
hva King Sturge og Coldwell Banker har estimert, mens for prosjektet
Blue Tower ligger Selskapet noe under. Det er flere grunner for dette.
Generelt sett er Selskapet av den oppfatning av at med den farten
det rumenske eiendomsmarkedet har utviklet seg, henger takstene
noe igjen, og en overvekt av salget skjer til en pris over takst. I tillegg

Prosjektnavn

King
Sturge

Coldwell

Romania

Banker

Invest

til dette er de to uavhengige verdsettelsene til en viss grad basert på
dagens utsalgspris på så langt usolgte leiligheter i prosjektene. Disse
usolgte referanseleilighetene ligger typisk på gateplan, er feil vendt i
forhold til sol og utsikt etc. Selskapet har av denne grunn lyttet mer til
markedsvurderinger og vurdert snittpris på mer attraktive objekter, mer
tilsvarende leilighetene i porteføljen til Selskapet.
Tabellen over viser verdiberegningene foretatt av henholdsvis King
Sturge, Coldwell Banker og Selskapet som beskrevet over.
Prosjektet Armonia I og II på totalt 196 leiligheter inngår ikke i de to uavhengige verdsettelsene da de er anskaffet så sent som i desember i år.
Markedsverdien på disse leilighetene er basert på den prisen utbygger
selger tilsvarende leiligheter for i dagens marked. Som det fremgår av
tabellen under oppnådde Selskapet en gjennomsnittlig rabatt på 9 % i
forhold til markedspris da man foretok investeringen i Armonia.
Tabellen over viser verdifastsettelsen av eksisterende portefølje basert
på Selskapets egne verdianslag som beskrevet i teksten over.
Som det fremgår av tabellen over har Romania Invest en samlet kostpris for sine 701 leiligheter på NOK 643 millioner. Markedsverdien på
denne porteføljen er vurdert til NOK 807,7 millioner per 31. oktober, noe
som tilsvarer en gjennomsnittlig økning på 26 % på kun ni måneder.

Vennlig hilsen for Romania Invest AS

(NOKm)
Residenz

47,3

49,7

56,0

Vitan I og II

96,7

99,4

106,2

Planorama

240,0

240,7

248,6

10 Blocks

39,9

41,1

42,8

Blue Tower

144,4

143,6

139,7

Sum

568,3

574,5

593,3

Kristian Horgen

