!
!
!
STATUSRAPPORT, 12 NOVEMBER 2013
!!
!

GENOMFÖRDA EMISSIONER
Apportemissionerna och den kontanta nyemissionen ligger för registrering hos
Bolagsverket och aktier kommer bokas ut till respektive depå så snart ärendet är
registrerat. Exakt när detta kommer ske är i skrivande stund oklart.
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VERKSAMHETEN
Verksamheten i Norrpada löper på enligt nya strategin. I Moskva fortsätter projektering
och förberedande arbeten i projektet i Shemilinki. I områdena med enbart villatomter i
Klin och Shakhovskaya fortsätter försäljningen, om än i väldigt låg takt. I princip ingen
försäljning i Shakhovskaya och i Klin sälj ca 1 tomt per vecka. Den allmänna
inbromsningen i Moskva som vi sett det senaste året när det kommer till rena tomtprojekt
håller i sig.
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I Stockholm arbetar ledningen med att hitta finansiering för Norrpada enligt tidigare
kommunicerat mål om ca 15-20 Msek. Detta för att projektet i Shemilinki skall kunna
realiseras och få fart. Flera intressenter finns och vi återkommer så snart vi har mer
information.
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Tobias Murray tar över som VD i Norrpada. Tidigare VD Anton Tajiev kommer fokusera helt
på projektering och husproduktionen och vara operativt ansvarig i Moskva. I Moskva
arbetar sedan tidigare även tre personer på bolagens kontor. Ulf Söderberg har valt att
lämna styrelsen. Styrelsen tackar honom för den tid som varit. Andreas Murray, Tobias
Murray och Anton Tajiev kommer köpa tillbaka samtliga A-aktier i Norrpada från övriga Aaktieägare.
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EXTERN KOMMUNIKATION
Styrelsen har beslutat att bolagen framöver kommer kommunicera enligt följande:
- Nyheter och andra väsentliga händelser publiceras omgående.
- Statusrapporter som denna publiceras med jämna mellanrum var tredje till fjärde
månad.
- Reviderade årsrapporter publiceras årligen.
- Indikativa aktiekurser i de tre bolagen Norrpada och Ryska Fastighetsfonderna 1 och 2
publiceras en gång per år i samband med den årliga revisionen och kommer baseras på
årsredovisningarna samt IPEV Valuation guidelines.
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