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Кои са фондовете
за дялови инвестиции
с ресурс и за какъв
тип компании

P

Кои са банките,
които дават заеми
с по-малко обезпечение
и по-ниска лихва
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време, други се забавиха ужасно,
някои помогнаха, други - не толкова. Ориентирането в този хаос
е изключително трудно.
Ето защо на следващите страници “Капитал” обобщава двете
най-достъпни в момента опции:
дяловите и гаранционните/кредитни продукти, които са налични в близките месеци и години.
Този справочник има за цел да
покаже какви фондове и продукти се предлагат, от кого, кои банки предлагат заеми с по-ниски
обезпечения и лихви, подкрепени
от публичните пари, и най-вече
кой и как може да кандидатства
за тях.
Ключовото предимство на
тези два инструмента е, че те
вече са налични, т.е. сравнително бързо могат да се вземат
средства. Тук няма да се занимаваме с грантови схеми, които са
на принципа пръв подал - пръв
взел, нито с листване на борсата,
което е също алтернатива, но отнема месеци или година.

Двата
спасителни
пояса за
бизнеса
P ЕИФ, Фондът на фондовете и ББР са основните институции, които
са “захранили” фондове и
банки.
P Достъпният ресурс е
за милиарди и е насочен
основно към малки и средни компании.
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Година след началото на ковид кризата
има два въпроса,
които тормозят всеки бизнес. Първият - колко още ще продължи, а
вторият - откъде и как може да
се намери финансиране за оцеляване, стабилизиране или в някои
случаи дори разрастване.
На първият въпрос, уви, точен
отговор не можем да дадем. България за разлика от други държави не изглежда на изходната
права от пандемията. Силно вероятно е цялата 2021 г. да мине все
така под знака на коронавируса.
Но като бизнес издание можем да дадем доста изчерпателен отговор на втория въпрос.
А той може би ще се окаже дори
по-важен. Факт е, че в последната
година бяха обявявани и отменяни десетки мерки за подкрепа
на бизнеса. Някои тръгнаха на-
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Финансовото
трио с милиарди
Две са основните институции,
които са предоставили средства
на екипи за дялово инвестиране – Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) и държавният
Фонд на фондовете (ФнФ). Те са
разпределили ресурс към над десет фонда за рисково инвестиране
и дузина банки за гаранции по
кредити при облекчени условия.
С подобни продукти дебютира и
държавната ББР, а в миналото
и ЕБВР, и IFC от групата на Световната банка. Естествено, към
български дружества средства
насочват и международни рискови фондове, но обобщението
на имената е трудно, защото буквално са хиляди, специализирани
по сектори и по-често за големи
компании.
Основното предимство на този
вид дялово финансиране е, че не
изисква обезпечение, не се плаща
лихва и главница, а предприемаShutterstock

P Фондове за дялови
инвестиции и заеми с поизгодни условия са два от
най-бързите и капитализирани инструменти.

чът се разделя с малка част от
компанията си срещу финансирането. То е подходящо както за
млади компании, които често са
игнорирани от банките, така и
за дружества с потенциал, които вече са силно задлъжнели.
Минус е, че много от фондовете
търсят да финансират основно
технологични компании, но има
и изключения.
При фондовете за дялови инвестиции доскоро най-активен
беше ЕИФ, който дълго е специализирал в избора на мениджъри
и структуриране на такива продукти. Произходът на капитала
са европейски средства, а спектърът на продуктите е от наймлади фирми до зрели средни
компании. Тук има два захранени през миналата година фонда
(с общ ресурс над 100 млн. лв.),
един създаден по-рано, но още
разполагащ със средства, и три
на път да се учредят тази година
с ресурс от около 150 млн. евро
(виж детайли в интервюто и във
визитките на фондовете). Много
вероятно те ще се управляват от
екипи на наскоро инвестирани
предходни фондове.
Новият топ скулптор на такива фондове е държавният Фонд
на фондовете. Той беше захранен
с еврофондове по няколко европейски програми, основната от
които - “Конкурентоспособност”,
и макар и бавно, успя да разпредели 143 млн. евро между пет мениджърски екипа, които започнаха да търсят компании, в които
да инвестират. Европейският
ресурс на държавната структура
вече е изчерпан и нови фондове
за дялови инвестиции тук могат
да се очакват чак след години.
По-активно през последните
месеци заработи друг квазидържавен фонд - този на ББР, който
е с ресурс 60 млн. лв.

5 млрд. лв. за облекчени
кредити
Същото трио - ЕИФ, ФнФ и ББР,
задели стотици милиони за > 4
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Планираме да финансираме три
нови фонда за рисков капитал
тази година

Христо Стоянов,
представител
за България на ЕИФ

>2
последната година, за да осигури
гаранции към търговските банки, които да раздадат по-лесни
и изгодни заеми за фирми. Найчесто тук обезпечението, което
традиционно се търси по заем от
дружеството кредитополучател,
е намалено поне наполовина. А
по много от продуктите има и условие от донора на гаранциите
за по-ниска от пазарната лихва.
Обичайно заемите са средносрочни, за малки и средни предприятия, и служат за оборотни или
инвестиционни цели. А част от
продуктите са разработени точно
за компании с ковид трудности.
При ниските лихви през последните години кредитите не
изглеждат скъпи, въпросът допира до това дали някоя банка би
финансирала дадено дружество
или проект. И тук програмите помагат, защото в споразуменията
банките са се ангажирали да формират портфейли на определена
стойност, т.е. активността им е
гарантирана.
Преглед на отпуснатия ресурс показва, че ЕИФ миналата
година значително е надхвърлил
всички свои досегашни рекорди
и е осигурил гаранции за кредити от над 1.5 млрд. евро, а за тази
година планът е за поне 800 млн.
евро. ББР още миналата пролет
получи 500 млн. лв. капитал от
държавата, с които да обезпечи
портфейл от 2 млрд. лв., от които
засега са усвоени едва около 10%.
Последни на пазара се появиха
гаранциите на ФнФ, затова засега
ресурс за около 700 млн. лв. кредити е наличен.
По темата работиха
Йоан Запрянов, Константин
Николов, Мария Иванова и
Сирма Пенкова
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През 2020 г. колко ресурс сте насочили към фондове
и колко вече е разпределен?
> Два са новите фондове за рисков капитал с участие на ЕИФ, които стартираха на българския пазар
през 2020 г. Sofia Angels Ventures е с размер от 12 млн.
евро, почти изцяло от ЕИФ. Това е първият в Югоизточна Европа коинвестмънт фонд за бизнес ангели и
очакваме да стимулира разрастването на общността от ангелски инвеститори, за да бъдат максимално
устойчиви участници в иновативната предприемаческа екосистема в България.
> Вторият фонд е Launchub Ventures II, който стартира с капитал 44 млн. евро със значително миноритарно участие на ЕИФ и в момента набира допълнителен
капитал от инвеститори.
Какви са плановете за дейността на ЕИФ в България
през тази и следващата година?
> Фокусът на ЕИФ през 2021 г. е пускането на новите
ни инструменти по т.нар. Европейски гаранционен
фонд (ЕГФ), който е отворен и за България. Вече
подписахме първото ново гаранционно споразумение
с Райфайзенбанк (България) за 85 млн. евро кредити за
подпомагане на малкия бизнес в условията на настоящата пандемия. Работим и по стартирането на 3
нови фонда за рисков капитал в България. През 2022 г.
очакваме да започне реалното изпълнение на InvestEU
инициативата.
Колко е общата сума на финансирането, което ще
бъде насочено към страната през 2021 и през 2022 г.?
> ЕИФ имаше рекордна 2020 г. в България, когато подписахме с български финансови посредници операции
за близо 1.8 млрд. евро финансиране на бизнеса и иновациите. Предвид че имаме солиден план и за настоящата година, се надявам да стигнем обем от близо 1
млрд. евро финансиране за бизнеса с нови операции на
ЕИФ в България през тази година. Прогноза за 2022 г. за
момента е трудна.
Как ще бъдат разпределени средствата, т.е. колко
от тях ще бъдат под формата на дялово финансиране и колко под формата на гаранционни инструменти по кредити?
> Основният обем финансиране за бизнеса ще бъде отново по линия на ЕИФ гаранции по кредити. Но очаквам
ръст при набирането на нов рисков капитал в България
през 2021 г. Възможно е нови фондове за рисков капитал,
базирани в София, да наберат над 150 млн. евро капитал,
включително от ЕИФ, до края на годината. Все пак цикълът за набиране на капитал за нов фонд обикновено е
дълъг и е относително кога би приключил.
Предвиждате ли структурирането на нови фондове за дялови инвестиции – в какъв хоризонт, какви
видове и с какъв фокус, и каква сума ще бъде насочена към тях?
> Надявам се в новия многогодишен програмен период
(2021 - 2027) да започнем реализирането и в България
на ново поколение екуити продукти, насочени към
климатичните предизвикателства и зелените технологии, устойчивостта, дигитализацията, комерсиализацията на научни разработки. Техният хоризонт
е отвъд настоящата криза, но подготовката им би
могла да започне още през тази година.

Поизгодните
заеми
Кредити с гаранции
от ЕИФ
Най-активен донор на гаранции
по кредити е Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ), който
например миналата година постигна рекорд - с финансирането
от него банките могат да натрупат портфейл от над 1.5 млрд.
евро. Специално за преодоляване на ковид кризата и благодарение на 1 млрд. евро, отключени по т.нар. план „Юнкер“
(Европейски фонд за стратегически инвестиции, EFSI), ЕИФ
предостави гаранции за над
2.2 млрд. евро на финансовите
посредници в Европа по линия
на основните му гаранционни
инструменти. През април 2020 г.
бяха публикувани и обновените
покани за заявяване на интерес
от страна на банките и останалите финансови посредници по
програмите COSME, InnovFin,
EaSI и CCS. Впоследствие кандидатстването по програмите
беше удължено до края на юни
2021 г. Параметрите варират
за отделните програми, като
при някои от тях гаранциите
могат да достигнат до 90% от
стойността на всеки кредит. По
някои от схемите работят и български банки.
Паралелно с това към подкрепа за пострадалия от пандемията бизнес в България се насочват и рециклираните средства
по програмата JEREMIE, по която досега в страната с близо 900
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Договорен
лимит
(в млн. лв.)
44

Отпуснати
средства (в
млн. лв.)
11

Брой
кредитополучатели
95

20

2.8

12

2

0

0

280

60.6

573

Алианц банк България

50

4.4

21

Обединена българска банка

80

0

0

Първа инвестиционна банка
Юробанк България (Пощенска банка)
Българо-американска кредитна банка

96

26.9

127

136

46.4

323

35

26.9

125

Търговска банка
Банка ДСК

млн. евро под формата на заеми
и дялови участия са финансирани около 10 хил. компании
– върнатите от тях главници
и лихви се реинвестират в нов
гаранционен инструмент, чрез
който до малки, средни и междинни фирми в страната ще достигнат 800 млн. евро. Средствата
се отпускат от шест банки – Прокредит банк (България), Обединена българска банка, Пощенска банка, Уникредит Булбанк,
Райфайзенбанк и Банка ДСК, от
които се очаква да отпуснат договорения портфейл от 800 млн.
евро в рамките на 2-3 години.
По инструмента се предоставя
оборотно финансиране до 3 млн.
евро, като се очаква от него да
могат да се възползват около
6000 малки бизнеса. Гаранцията
на ЕИФ покрива до 80% по всяка
отделна експозиция, а на ниво
портфейл таванът е 25% от загубите за банките.
В рамките на 2020 г. ЕИФ е
сключил 20 нови гаранционни споразумения с български
финансови институции. Общо
за годината фондът постигна
10-годишен рекорд в страната,
като отключи около 1.8 млрд.
евро финансиране за местния
малък бизнес, от които 1.2 млрд.
евро са по специално разработени в отговор на ковид кризата
гаранционни инструменти.
През март 2021 г. беше сключено първото за България гаранционно споразумение по
новия механизъм „Европейски
гаранционен фонд” (ЕГФ) – с
Райфайзенбанк. По него до края
на годината банката ще кредитира местния бизнес с 85 млн.
евро, като за всеки заем ще бъде
предоставена 70% гаранция от
ЕИФ. Максималният размер на
финансирането за една компания е 7.5 млн. евро. ЕГФ е нов
гаранционен механизъм, създаден от страните ЕС в отговор
на кризата, чийто общ размер
е 25 млрд. евро и трябва да се

разпредели през тази година.

Инвестбанк

Кредити
с гаранции от ББР

Уникредит Булбанк

Още в началото на пандемията
правителството даде на държавната банка 500 млн. лв., с които
да поеме гаранции по отпускани от търговските банки заеми.
Програмата стартира сравнително бавно, девет банки поискаха да работят по схемата, през
есента заемите станаха достъпни и за големи дружества и кандидатстването за ресурса беше
удължено до средата на тази година. Първоначалните оценки
бяха, че гаранциите ще генерират кредити за около 2 млрд. лв.
Актуалната информация за вече
генерирания портфейл показва
скромен интерес - отпуснатите
заеми към 20 март са за 180 млн.
лв., които са стигнали до около
1300 фирми, т.е. има още много
наличен ресурс по програмата.
Тя обаче е ограничена във вр
емето и на този етап се предвижда заявления да се приемат до
23 юни. Наскоро беше прието и
решение на правителството ББР
да може да пренасочва ресурс
между антикризисните си мерки, така че вероятно част от сумата да отиде за безлихвени кредити за граждани, чиито доходи
са пострадали заради ковид-19,
по която вече предвидените 200
млн. лв. бяха практически изчерпани.
Най-общо по заемите компаниите трябва да предоставят помалко обезпечение (с поне 50%)
и трябва да получат по-изгодна
лихва (с 0.8% под стандартната).
Банката може да им предложи
до 36 месеца гратисен период.
Компаниите трябва да покажат,
че пандемията ги е затруднила:
имат спад в оборота след началото на епидемията, неплатени
вземания от клиенти и др. Малките и средните предприятия
могат да получат до 1 млн. лв.,
а големите - до 2 млн. за оборотни

Търговска банка Д

или инвестиционни цели. Има
възможност банките да включат
и вече отпуснати по стандартен
ред кредити към гаранцията,
като така облекчат погасителния план - с по-ниски вноски, гратисен период или разсрочване.
Гаранцията на ББР е 6-годишна.
Ето и списък на банките, които
работят с ББР, както и актуални
данни коя колко е усвоила:

Заемите с гаранции от
Фонда на фондовете
(ФнФ)
Заделеният ресурс тук е найскромен - 158 млн. лв., и целият
вече е разпределен между девет
банки (виж таблицата). Изчисленията на ФнФ са, че тези средства
ще генерират кредити за между
670 и 790 млн. лв. Тъй като повечето споразумения са сключени
в края на миналата или началото
на тази година, а отчитането е
тримесечно, няма детайли колко
от ресурса е раздаден, но вероятно повечето още е наличен. Всяка банка има година и половина
след сключване на договора за
раздаване на кредитите.

И тук заемите трябва да са поизгодни от стандартните. Според
споразуменията на ФнФ те трябва да са: “С поне 25% по-добри
от тези, които биха предложили
банките без гаранция. Облекченията предвиждат задължително по-изгодни лихвени условия
и изисквания към обезпечение,
но биха могли да бъдат разширени с елементи като изискване за
самоучастие, такси, застраховки
и т.н.” Тук различното е, че фондът поема до 4% от лихвата на
допустимите крайни получатели в продължение на 12 месеца,
като условието е компанията със
заема да не съкращава персонал
за периода на субсидията. ФнФ
гарантира до 80% от всеки заем,
но максимум 25% от портфейла
на дадена банка.
За разлика от ББР, където
средствата са от държавния
бюджет, тук ресурсът идва от ЕС
по програма “Конкурентоспособност”. Приликата е, че и тук трябва кандидатите да имат ковид
трудности, а заемите са оборотни
или инвестиционни, но са само за
малки и средни фирми.

К | ПОРТФЕЙЛЪТ НА ФНФ
Разпределен гаранционен лимит (в млн. лв.)
4

10.10.2020

Брой
кредитополучатели
95

Токуда банк

1.3

19.10.2020

12

ПИБ

22

23.10.2020

0

2

11.11.2020

573

ОББ

25.6

18.12.2020

21

Райфайзенбанк

22.7

20.12.2020

0

Юробанк (Пощенска банка)

32.2

21.12.2020

127

Банка ДСК

16

Уникредит Булбанк

32

01.01.2021
Предстои
подписване

Банка
БАКБ

Търговска банка Д

Общо

Дата на
подписване

323
125

157.9
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Какви са предимствата на набирането
на капитал през борсата за малките и
средните предприятия спрямо останалите видове финансирания?
Осъществяването на първично публично
предлагане (IPO) на нашата борса дава възможност на малките и средните компании,
каквито са над 99% от българските фирми,
да получат финансиране за развитие на дейността си от много широка база институционални и индивидуални инвеститори при
абсолютно прозрачни условия. В рамките на
този процес дружеството може да подобри
капиталовата си структура, като намали
съотношението на своя дълг към общите
активи. Това е особено важно в настоящата
кризисна ситуация, породена от пандемията с ковид-19, при която немалко бизнеси
са близо до своите лимити по отношение
на дългово финансиране. Отделно, в среда
на почти нулеви лихви по депозитите, в
страната има достатъчно свободен паричен
ресурс, част от който търси алтернативни
възможности за доходност. При наличие на
качествени нови емитенти този ресурс може
лесно да намери своя път в посока борсата.
Важно предимство за настоящите акционери при набиране на капитал през БФБ е
също, че те могат да преценят какъв дял да
продадат на външни инвеститори, така че
да запазят контрол над стратегическите решения за развитие на бизнеса. Всяка компания, излязла на борсата, получава и своята
справедлива пазарна оценка. Когато четем
как Безос и Мъск разменят позициите си в
класацията по богатство, това всъщност
отразява промяната в оценките на притежаваните от тях активи на фондовия пазар.
Излизането на борсата е и възможност за
изход от инвестицията за определени акционери, като се има предвид, че капиталовата
печалба от такова разпореждане с акции на
българския регулиран пазар не подлежи на
облагане с данък. Нова тенденция е това,
че някои амбициозни компании виждат в
листването си на БФБ и възможност за бърз
и лесен достъп до по-развити пазари по пътя
на т.нар. двойно или паралелно листване.
Така например технологичните компании
„Алтерко“ и „Телелинк бизнес сървисис
груп“ вече обявиха плановете си да проучат
възможностите за подобно листване на борсата във Франкфурт. Не на последно място,
при листването си дружеството добива и
по-голяма публичност за своята дейност и
продукти, както и допълнителен престиж
пред своите бизнес партньори, доставчици
и контрагенти.
Бих искал да изтъкна и факта, че БФБ
като пазарен оператор разполага с модерна
инфраструктура, а борсовата търговия се
осъществява чрез търговската платформа
на „Дойче бьорзе“ - T7®. Готови сме да подадем ръка на всеки бизнес, осъзнал предим-

БФБ осигурява
финансиране
при абсолютно
прозрачни условия
Доц. д-р Маню Моравенов,
изпълнителен директор
на Българска фондова борса (БФБ)

ствата и необходимостта от преминаване
на следващо ниво като публична компания
на БФБ.

Защо сегментът beam е подходящ за
малки и средни предприятия? Разкажете малко повече за него.
Пазарът за растеж beam предлага възможност на малките и средните компании да
набират до 3 млн. евро капитал или дълг в
рамките на всеки 12 месеца, без да преминават през дългата процедура по одобрение
на проспект от Комисията за финансов надзор. Основно предимство, а и цел на beam е
намаляване на административната тежест
и разходите при листване за по-малките
дружества, като в същото време те полу-

чават почти всички улеснения, които традиционният регулиран пазар предоставя.
Пазарът е атрактивен за амбициозни и
иновативни компании със съществуващ
бизнес, които търсят допълнително финансиране за своя растеж, било като получат
средства за развитие на цялостната си дейност, било като финансират конкретен свой
проект. Всъщност една компания би могла
да планира изпълнението на даден проект
или цялостно развитие, като набира капитал в посочения размер в рамките на два
или повече 12-месечни периода. Фирмите
могат да се възползват и от възможностите,
които beam дава за по-голяма видимост на
предлаганите продукти и услуги, както и
за разширение на акционерната си база.

съдържание от

В същото време beam е вариант и за стартиращи компании без финансова и бизнес
история, които обаче имат добри и иновативни идеи, както и перспективни бизнес
планове. beam се явява и междинно звено
по пътя на една компания към регулирания
пазар, като прехвърлянето на него става
при облекчени изисквания.
В допълнение, търговията на beam се
осъществява на същата търговска платформа и при същия модел на търговия като
регулирания пазар, а през следващите пет
години капиталовите печалби на него също
ще са необлагаеми.

През тази година „Биодит“ стана първата компания, която набра капитал през
пазара за растеж beam. Очаквате ли да я
последват още дружества? Има ли още
заявен интерес към beam от МСП?
Публичното предлагане на технологичната
компания „Биодит“ беше огромен успех,
като предложените акции бяха презаписани
над 2.6 пъти. В резултат на IPO-то компанията набра успешно 1 млн. лв., като това
ниво беше достигнато буквално в първите няколко секунди от предлагането на 21
януари. По този категоричен начин инвеститорите дадоха голям кредит на доверие
на „Биодит“, както и на самия пазар beam.
Позитивен сигнал бе и активната вторична
търговия с акциите на дружеството, която
стартира на 4 март.
Хубавото е, че успешният пример на
„Биодит“ успява да зарази и други потенциални емитенти. Към момента ние имаме
информация за поне още 4 компании, които
подготвят своето излизане на пазара.

На световните фондови борси акциите на технологичните компании бяха
двигателите на възстановяването от
борсова криза през 2020 г., предизвикана
от ковид-19. На БФБ се търгуват акции
на няколко IT компании, които също бяха
сред най-печелившите за миналата година. Може ли БФБ да стане притегателно
място за технологичния сектор?
Така е, технологичният сектор беше един
от големите печеливши по време на пандемията, а ръстът в акциите на технологични гиганти като Facebook, Amazon, Apple,
Microsoft и Alphabet изведе индексите в
САЩ до множество рекорди през миналата година.
На БФБ може би най-значимото събитие
през 2020 г. беше листването на технологичната компания „Телелинк бизнес сървисис груп“, която успя да привлече повече от 300 нови акционери, реализирали

доходност от над 130% към днешна дата.
Особено позитивен сигнал бе и успешното
увеличение на капитала на IoT компанията „Алтерко“, която привлече 9 млн. лв.
през октомври 2020 г., като също увеличи
сериозно акционерната си база от индивидуални инвеститори. Само преди няколко
дни бе взето решение тези две дружества
да бъдат включени и в основния индекс
SOFIX, с което общият брой на компаниите от технологичния сектор ще стане 3, а
общото им тегло ще достигне около 13%.
Всичко това показва, че технологичният
сектор засилва своето присъствие и на БФБ,
макар и все още в много по-малки мащаби
в сравнение с развитите пазари в Европа и
САЩ. Надявам се този процес да продължи
и в бъдеще, още повече че в България има
както отлични IT специалисти, така и много динамично развиващи се технологични
компании.

Какви са другите възможности за финансиране през БФБ? Има ли специални
програми и кампании за подпомагане на
фирми за излизането им на борсата?
Разбира се, БФБ дава възможност за привличане и на дългово финансиране - както на
регулирания пазар, така и на beam при съответните облекчени условия. Най-значимото
събитие от гледна точка на нови инициативи на БФБ през миналата година бе стартирането на новата програма beamUp lab,
която даде началото и на първото по рода
си партньорство за работа с бизнеса на БФБ
и другите ключови финансови институции,
предоставящи достъп до инвестиционни
ресурси: Фонд мениджърът на финансови
инструменти в България (Фонд на фондовете), Българската банка за развитие (ББР)
и Европейската банка за възстановяване и
развитие (ЕБВР). Партньори по програмата
са още Българската асоциация на лицен-

БФБ дава възможност
за привличане и на
дългово финансиране както на регулирания
пазар, така и на beam
при съответните
облекчени условия.

зираните инвестиционни посредници и
Българската стартъп aсоциация.
В първото издание на програмата сме
се постарали да подберем компании от
различни сектори и различни като мащаб.
Присъстват стартиращи компании и такива в по-зрял етап на развитието си, които
оперират в сферите на информационните
технологии, биотехнологиите, електронната търговия и др. Имаме и компании в
по-традиционни сектори, но залагащи на
иновативни подходи към тези традиционни
дейности. Щастливи сме, че зад двадесетте
имена, които подбрахме, стоят изключително интересни бизнес модели и наистина
мотивиращи истории на успеха.
beamUp lab има за цел да отличи перспективни и иновативни български компании с устойчиви бизнес модели, да им даде
видимост пред потенциални инвеститори,
както и да повиши тяхното знание за възможностите за финансиране на развитието
им. В рамките на серия от стратегически
срещи компаниите могат да се запознаят
с всички опции за финансиране, така че
да инвестират гъвкаво и успешно в своето
развитие и растеж.
Вече проведохме първите две стратегически срещи, които преминаха при много
голям интерес от страна на участващите
дружества, основните теми в тях бяха свързани с възможностите за рисково и дългово
финансиране. Своя опит по темите споделиха Фондът на фондовете, микрофинансиращата институция „Джобс“ и Фондът
за капиталови инвестиции към ББР, ЕБВР,
фондове за рисков капитал, консултанти и
самите компании, а срещите завършиха със
симулация в реална среда на представяне
пред инвеститорите (investor pitch) на част
от участниците.
Много сме щастливи, че в резултат на
инициативата beamUp lab една от участващите компании - производителят на детски
обувки „Колев и Колев“, вече е с осигурено
финансиране от Фонда за капиталови инвестиции към ББР.
Друга предстояща инициатива, реализирана с дейното участие на БФБ и нейнaта
дъщерна компания Българска независима енергийна борса, е учредяването на неправителствена организация – think tank,
която ще концентрира знание по темите
за устойчивите финанси и енергетика, ще
идентифицира и насърчава добрите практики по тях, ще създава такива добри модели.
Планираме и част от образователните инициативи, преди всичко тези по темите на
устойчивото развитие, да се осъществяват
от тази организация.
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PКонстантин

Фондове с ресурс на
държавния Фонд на
фондовете

Петров,
мениджър
NV3

3
>NV3
Име: „Ню вижън 3“ КД (NV3 Fund)
Размер: 22 млн. евро + предстоящ
нов ресурс от около 8 млн. евро. 2/3
свободен ресурс
Мениджъри: Константин Петров,
Златолина Мукова, Йордан Зарев,
Александър Терзийски
Координати: office@nv3.co
Какви фирми финансира: технологични компании от различни вертикали, в начална фаза, но с установен
продукт и приходи/валидация от
пазара
Какъв е типът на финансирането:
миноритарен дял, екуити или квазиекуити (конвертируем в екуити заем)
Размер на финансирането за една
фирма: до 1 млн евро; 100 - 1000 хил.
евро
Инвестициите дотук: „Пейнетикс“
(1 млн. евро), „Фос“ (1 млн.), „Файър“
(500 хил.), „СкалаХостинг“ (500
хил.), „Насекомо“ (500 хил.), „Водни и
енергийни спестявания“ - ВЕС (800
хил.), „ФантастикСтей“ (800 хил.),
„Болерон“ (300 хил.)
Докога ще съществува фондът: до
края на 2028, 10 години

PМакс Гурвиц,

управляващ
съдружник
Vitosha Venture

Vitosha
itosh
ha Venture
>V

Morningside
ingsiide Hi
Hill
ill
>Morni
Име: „Морнингсайд хил фонд за рисков капитал“ КД
Размер: 38 млн. евро, свободен ресурс
80%
Мениджъри: Павел Велков, Делян
Ганев, Екатерина Велкова, Тодор
Мутафчийски
Координати: info@morningsidehill.com
Какви фирми финансира: български
стартъпи в начален или по-късен
етап на развитие с пазарно валидиран продукт или услуга, всички
сектори без селско стопанство
Какъв е типът на финансирането:
миноритарен дял
Размер на финансирането за една
фирма: от 750 хил. евро до 3.5 млн.
евро
Инвестициите дотук: „Насекомо“,
„Бизпортал“, „Юнивалент“, „Нюрорехабилитейшън роботикс“, „Инфо
ритейл“
Докога ще съществува фондът: от
2019 г. до 2029 г, като може да бъде
удължен с 2 години
Допълнителни особености: инвестира в български компании, като
поне 50% от активите, продажбите
или служителите трябва да бъдат в
България

Име: „Витоша венчър партнърс“
(ВВП Фонд I)
Размер: 25.9 млн. евро, от които 23.7
млн. евро неинвестирани
Съдружници: Марис Прии, Ерик Андърсон, Пол Вайнбергер, Макс Гурвиц,
Марин Илиев,
Никола Стоянов
Контакт: getintouch@vitosha.vc
Насоченост: средни и малки иновативни бизнеси, базирани в България,
предлагащи мащабируеми услуги и
продукти
Размер на инвестициите: до 50 хил.
евро на етап ускорение (предвидени
до 50инвестиции) и между 50 хил. и
1 млн. евро на етапи сийд и стартъп
(предвидени до 80инвестиции, от
които 4 направени)
Инвестиции дотук: „Хобо България“
(199 хил. евро), „Айрини студио“ (690
хил. евро), „Куендоо“ (750 хил. евро),
„Елджой“ (740 хил. евро)
Докога ще съществува фондът: инвестиционният период ще приключи
в рамките на 2023 г.

PПавел Велков

мениджър
Morningside Hill
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Фондове
с ресурс
от ЕИФ

PЯвор Гочев,

инвестиционен
мениджър на
Innovation Capital

PСтефан Ганчев,

партньор в
LAUNCHub

Innovation
ion C
Capital
apiital
>Innovati
Име: „Иновейшън кепитъл фонд“
КДА
Размер: 21.1 млн. евро
Партньори: Васил Христов, Димитър Костов, Борислав Стефанов,
Ангел Ангелов
Инвестиционен мениджър: Явор
Гочев
Координати: https://www.
innovationcapital.bg/apply и apply@
innovationcapital.bg
Какви фирми финансира: компании на етап идея или валидация
на продукт/услуга - т.нар. етап
„ускорение“. Компании с вече
разработени продукти и услуги и
с клиенти, като имат нужда от
разрастване - „начален етап“. От
секторите: Enterprise software,
e-Commerce, FinTech, Education,
Logistics, Healthcare, Entertainment,
FMCG, Security
Какъв е типът на финансирането: миноритарен дял, дялови и
квазидялови инвестиции
Размер на финансирането за една
фирма: в етап ускорение 25 - 50 хил.
евро, в начален етап 50 хил. евро - 1
млн. евро
Инвестициите дотук: през 2020
г. бяха направени 40+ инвестиции,
като част от тях включват: 2Parts
(„2 партс”), RPA Consulting („РПА
консултинг”), TokWise („ТокУайз”),
EconicOne („Елджой”), Real Vote
(„Риъл вот”)
Докога ще съществува фондът:
до края на 2029 г.

PЕвгени Ангелов,

партньор
в мецанин фонд
Silverline Capital

LAUNCHub
AUNCHub
bV
Ventures
entures
>L
Silverline
ilverliine
>S
Име: мецанин фонд Silverline Capital
Размер: 42.8 млн. евро, които предстои да бъдат инвестирани до края
на 2023 г.
Партньори: Евгени Ангелов, Диана
Аладжова, Иван Христанов, Лойд
Шулц и „Ривър Стикс кепитал“ на
Елвин Гури
Координати: office@silverlinecapital.
net
Какви фирми финансира: компании
в зрял етап на развитие и фаза на
растеж в различни сектори. Финансиране за разширяване на дейността чрез навлизане на нови пазари,
разработване на нови продукти и
услуги, придобивания и корпоративно преструктуриране. Приоритетно разглеждат компании с годишни
приходи над 3 млн. евро, валидиран
бизнес модел и потенциал за лидерска позиция в техния пазарен
сегмент
Какъв е типът на финансирането:
мецанин дълг, конвертируем заем и
дялов капитал, както и комбинации
от тях
Размер на финансирането за една
фирма: от 2.5 млн. евро до 7 млн.
евро, като има възможност да ангажира допълнителен капитал при
по-големи транзакции
Докога ще съществува фондът: 10
години или до края на 2031 г.
Допълнителни особености:
Silverline Capital е във финален етап на
процеса по набиране на капитал от
частни съинвеститори

Размер: Нов фонд, стартиран януари
2021, с ресурс 70 млн. евро, при стартиране 44 млн. евро, достигане до финалния размер до края на 2021 г. Размер на
предишни фондове - респективно 10 млн.
евро и 20 млн. евро
Мениджъри: Любен Белов - управляващ
партньор, Тодор Брешков - управляващ
партньор, Ирина Димитрова - партньор,
Румен Илиев - партньор, Станислав Сираков - партньор, Стефан Ганчев - партньор
Координати: www.launchub.com и info@
launchub.com
Какви фирми финансира: компании в ранна
фаза (early seed, seed) и в по-напреднала (late
seed, Series A), покрива широк спектър от
фази на компаниите при инвестиция. Фондът е sector agnostic – инвестира в технологични проекти, доминиращи вертикали
SaaS, Enterprise Software, Fintech, Proptech, Big
Data, AI, Marketplaces, Digital Health, Blockhain
Какъв е типът на финансирането:
дялово финансиране с миноритарен дял;
конвертируем заем
Размер на финансирането за една фирма: от 300 хил. евро до 2 млн. евро първоначална инвестиция в компания, като във
времето сумарната инвестиция в една
компания достига до 7 млн. евро
Списък на инвестициите дотук: Carista,
Charlie Finance, Check Yeti, Cleanshelf, Codebender, Coherent Labs, Doctrina, Domestina, Edoms,
FerryHopper, FindMeCure, FintechOs, Fite,
Giraffe360, Gtmhub, Heresy, Imagga, Mediately,
Metrilo, OfficeRnD, Prosfit, QuarkVR, Reloyalty,
StorPool, Taylor & Hart, Transmetrics, ucha.se
Докога ще съществува: новият фонд е с
инвестиционен период 2021-25 г. и с пост
инвестиционен хоризонт до 2031 г.
Допълнителни особености: фондът
LAUNCHub Ventures е регионален, инвестира както в България, така и в компании в
региона на Югоизточна Европа. С размера
си новият фонд е най-големият Seed фонд
в целия регион. Специфично за LAUNCHub
Ventures е фокусът върху работата с компаниите по подготовката им за последващ
рунд на финансиране, структурирана във
вътрешната програма Series A academy,
вече успешно привлякла като последващи
инвеститори водещи световни фондове.
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PИвайло
Господинов

PДаниел Томов,

партньор
Eleven

(вляво) и

Росен Иванов
(вдясно),
мениджъри на
BlackPeak Capital

>Eleven
Размер: свободният ресурс в момента във Фонд 2 е 6 млн. евро. Новият
Фонд 3 - 50 млн. евро (предстои да
стартира през 2021 г.)
Мениджъри: управляващи партньори Даниел Томов, Ивайло Симов
и Васил Терзиев, партньори Валери
Петров и Мартин Узунов
Координати: https://www.11.me/ и
hello@11.me
Какви фирми финансира: компании
в ранна и напреднала фаза (pre-seed,
seed) в четири основни сектора:
Fintech, Healthtech, Future of Food,
Future of Work, с продукти,насочени
към бизнеса (B2B, Enterprise software,
SaaS)
Какъв е типът на финансирането:
миноритарен дял, заемен инструмент
Размер на финансирането за една
фирма: средно 50 - 500 хил. евро. От
250 хил. евро до 1 млн. евро първоначална инвестиция и до 2.5 млн. евро
допълнителна
Списък на инвестициите дотук:
частният фонд Eleven Ventures Boleron, SuperOkay, Healee, Gtmhub,
SMSBump, Payhawk.io, NitroPack, eBag.
bg, Econic One, Ondo (IndigoVerge),
Printivo, Kool and Konscious, LogSentinel,
Reloyalty, Rebellious Software, Colibra,
Noble, Pollenity, Havelock
Публичното дружество Eleven
Capital - Kanbanize, Sensika, Enhancv,
Dronamics, CourseDot, A4Everyone,
TaxiMe, mBrainTrain, Escreo, Smartocto,
Strawberry energy, Metrilo, AYO, Melissa
Climate, Angel Baby, Appzio, ARTery,
BusinessSoft, PlaygroundEnergy, Caret,
CoKitchen, FootballScout, Golden Media,
GymRealm, iGreet, MeisterPlus, Modular,
Yanado, VetCloud, EuroPATC, Adormo,
Maj.io, Bread &am, Soul, Gamera Heater
Докога ще съществува: Фонд 2 е с
инвестиционен период 2018 - 2021
г. и с 10-годишен хоризонт до 2028.
Фонд 3 е с инвестиционен период
2021 - 2025 г. и с 10-годишен хоризонт
до 2030
Допълнителни особености: възможност за включване в акселераторската програма XLRadar, споделено
пространство за работа, достъп до
услуги (правни, счетоводни, IT, дигитален маркетинг), мрежа
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Име: BrightCap Ventures
Размер: 25 млн. евро
Мениджъри: Елина Халачева, Георги
Митов, Даниел Лорер
Координати: https://brightcap.vc и
info@brightcap.vc
Какви фирми финансира: компании,
разработващи иновативни продукти и услуги,базирани на уникална и
защитима интелектуална собственост, които имат потенциал да се
продават на развитите пазари. Фондът е sector-agnostic, с предпочитание към компании, които развиват
software-enabled, B2B решения. Може
да инвестира в съвсем млади компании (pre-product &amp; pre-revenue),
както и в по-развити (със съществуващ продукт/приходи)
Какъв е типът на финансирането:
дял или заемен инструмент (конвертируем дълг)
Размер на финансирането за една
фирма: За pre-seed компании до 200
хил. евро,за seed до 3.5 млн. евро
Инвестициите дотук: Software
Group, LucidLink, Cloudpipes (Exited),
Frontline Dynamics, Scaleflex, Fite, Woom,
Enview, Pliant, Vedamo, Amygda
Докога ще
съществува:
хоризонт 10 г.
(от 2018 до 2028
202
28
г.), активно ще
е
инвестира в но
ови
нови
компании до
средата на 202
23
2023

Име: BlackPeak Capital
Размер: първият фонд е с ресурс 30 млн.
евро и е изцяло инвестиран. В момента
екипът работи по събирането на втори
фонд с цел нови инвестиции през 2021 г.
Мениджъри: Росен Иванов, Ивайло Господинов
Координати: ri@blackpeak-capital.com
Какви фирми финансира: в по-напреднала фаза на развитие, по-често с приходи
над 5 млн. евро и солидна траектория на
растеж. От всички сектори на икономиката, но най-често информационни
технологии, нишови производства с
експортна ориентация, бизнес услуги,
храни и бързооборотни стоки, здравеопазване и др.
Какъв е типът на финансирането:
миноритарен дял чрез увеличение на
капитала, в определени случаи чрез
хибридни инструменти като мецанин,
конвертируем дълг и подобни
Размер на финансирането за една фирма: 4 - 7 млн. евро
Списък на инвестициите дотук: 12
инвестиции на първия фонд - Walltopia,
Bulpros, Software Group, International Power
Supply, Resalta, Excitel, Humanita, Rigana,
Pulsio, Astral Holidays, Majio, VetCloud
Докога ще съществува фондът: създаден е през август 2014 г. и приключва 2024
г. с опция за удължаване до 2025 г.

PЕлина Халачева,

управляващ
партньор
BrightCap
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PГеорги Сиджимков,

един от тримата
мениджъри във фонда
Sofia Angels Ventures
(SAV)

>Empower

Sofia
offia Angels
>S

Име: Empower Capital Fund
Размер: 21 млн. евро, инвестирани от
средата на 2014 до края на 2018 г.
Партньори: ЕИФ с 95% и „И Ем Пи
инвест България” (Елвин Гури и Томас
Хигинс) с 5%.
Координати: office@empowercapital.
net
Какви фирми финансира: български
компании в зрял етап на развитие и
фаза на растеж, с годишни приходи
около и над 10 млн. лева и от различни сектори – услуги, производство,
здравеопазване
Какъв е типът на финансирането:
предимно дялово участие чрез увеличение на капитала, но и мецанин
дълг и конвертируем дълг, както и
комбинации между изброените
Размер на финансирането за една
фирма: между 1 и 5 млн. евро, с 2 изключения, при които сумите са били
под 1 млн. евро. Фондът е предоставял до 50% от капитала, а останалата част – от коинвеститор
Списък на инвестициите дотук: 11
транзакции, 3 от които през едно
дружество, продадени са участия от
3 компании, а 5 са още в портфейла
на фонда. „МамутДиБи” – ИТ сектор
(изход), „Сити клиник” – здравеопазване (изход), „Кремио” – производство
на бързооборотни стоки (изход),
„Мундус сървисиз” (обединява 4
различни компании от сектора) – услуги, „Фиделис рисърч” – медицински
проучвания, „Сайкъл ГЕТС” – промишлено производство, „Дъ Бейкърс”
– производство на бързооборотни
стоки, „Технойон” – рециклиране и
промишлено
производство
Докога ще
съществува
фондът:
до края на
2024 г.

Име: „София ейнджълс венчърс“ КДА,
Sofia Angels Ventures (SAV)
Размер: 13 млн. евро, които трябва да
бъдат коинвестирани с други поне 13
млн. евро. Мениджъри: Милен Иванов,
Григори Григоров, Георги Сиджимков
Координати: Явор Александров,
инвестиционен анализатор - yavor@
sofiaventures.eu и Милен Иванов, управляващ партньор - milen@sofiaventures.
eu
Какви фирми финансира: технологични компании в ранен етап от развитието им Компанията трябва да
има изграден екип на пълен работен
ден, да има готов продукт/прототип/ранни клиенти/потребители/
продажби, бизнес модел за разрастване и планове за международно
развитие
Тип финансиране: миноритарен дял,
директно дялово инвестиране или
конвертируем заем
Инвестиционни рундове: От 200 до
500 хил. евро за първа инвестиция
и възможност за следващ рунд до 1
млн. евро
Списък на инвестициите: Няма към
момента. Фондът е оперативен от
декември 2020 г. Първите инвестиции се очакват до края на първото
полугодие
Живот на фонда: 10+2 години. През
първите пет години трябва да
бъде инвестиран капиталът, а през
вторите пет трябва да се продаде
портфолиото

Фонд
онд с ресурс
>Ф
от ББР
Име: „Фонд за капиталови инвестиции“ АД, част от групата на Българска банка за развитие
Размер: 65 млн. лв.
Мениджъри: Николай Димитров –
председател на съвета на директорите, Ангел Хаджиев – прокурист
Координати: office-cif@bdbank.bg,
тел.: +359 2 930 6366, https://cifund.bbr.
bg/bg/
Какви фирми финансира: малки и
средни компании с установен бизнес
модел, потенциал за растеж и висока добавена стойност на вътрешния
и международните пазари
Как финансира: максималното
участие от 34% от капитала, но не
повече от 10% от капитала на фонда
Колко за една фирма: до 6.5 млн. лв. в
едно дружество
Инвестициите дотук: В четири дружества общо 11 млн. лв. „М2Пром“ (проектиране, дизайн и
производство на мебели във високия
ценови сегмент), „Колев и Колев“
(производител на детски обувки),
“Децибел“ (инженерно-производствена компания, предлагаща шумоизолационни и акустични решения), „Интернешънъл пауър съплай“ (системи
за децентрализирано електрифициранеи умни мрежи)
Докога ще съществува: ФКИ е създаден с 10-годиш
10-годишен
хоризонт, ос
снован
основан
8 г.
в края на 201
2018

PНиколай
Димитров,

PЕлвин Гури,

изпълнителен
директор на
Empower Capital

председател
на съвета на
директорите
на фонда на
ББР
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ГЕПАРД
НАЙ-ДИНАМИЧНИТЕ
МАЛКИ И СРЕДНИ
КОМПАНИИ В БЪЛГАРИЯ

Данни за над 2200
компании: приходи,
печалба, персонал
Разпределение на
лидерите по
региони и сектори
Анализи и успешни
истории

Четете свободно с абонамент
КАПИТАЛ PRO или купете
класацията самостоятелно.

capital.bg/gepard

Фондове с частен
капитал
PЛеона
Асланова,

изпълнителен
директор
Innovation Starter

PostScriptum
Scriiptum
>PostS

Innovation
ion S
Starter
tarter
>Innovati

Размер: активите под управление са
над 100 млн. евро
Мениджъри: Димитър Енчев и Марк
Крандъл
Координати: info@postscriptum.com
Какви фирми финансира: основните
инвестиции са в компании в сферата
на енергийния преход – ВЕИ, енергийна ефективност, автономни захранващи системи, батерии, водород, и
т.н. Имаме инвестиции и в технологични и IT компании
Какъв е типът на финансирането:
миноритарен дял или в 100% от
капитала
Размер на финансирането за една
фирма: Повечето инвестиции са в
диапазона 1 - 10 млн. евро
Инвестициите дотук: В България
- International Power Supply (инвестиция: 3 млн. евро; дял: 13.5%), Software
Group (инвестиция: 7 млн. евро;
дял: 14.58%), извън България - CWP
Renewables (Австралия), Freedom
Energy (Сингапур), Resalta (Словения),
CWP Global (Люксембург), H1 Energy
(Сингапур), Countryside Renewables
(Великобритания), Qualsights (САЩ)
Докога ще съществува фондът:
няма фиксиран хоризонт
Допълнителни особености:
PostScriptum е нещо средно между
family office и venture capital фонд.
Изцяло частен капитал без институционални инвеститори. За
разлика от повечето други фондове в
България фондът е глобален. Основният екип
пев
София. Оттук
От
ттук
се управл
ляват
управляват
инвестиц
ции
инвестиции
в Австрал
лия,
Австралия,
САЩ, Вел
икоВеликобритания
я и т.н.

Име: New Accelerator Consortium
Cooperatieff U. A. (Impact Hub Bucharest,
Climate Vertical Bucharest, Innovation
Starter)
Размер: 1 млн. евро, от които свободен ресурс 720 хил. евро
Мениджъри: фонд мениджър
Innovation Starter Box Ltd
Координати: office@innovationstarter.
bg
Какви фирми финансира: preseed, EdTech, FoodTech, HealthTech,
TransportTech, Telco, Circular Economy
Какъв е типът на финансирането:
миноритарен дял, заемен инструмент - миноритатарен дял, конвертируем дълг, грант (ко-финансирано
по проект на EIT Climate-KIC само
за компаниите от сектор кръгова
икономика до 50 000 евро в едно
дружество, което се очаква да стартира през месец май 2021)
Размер на финансирането за една
фирма: 10-60 000 хил. евро
Списък на инвестициите дотук:
акселерирани в 3 рунда 26 дружества,
финансирани с различен механизъм - 7
Докога ще съществува фондът:
2031 г.

Димитър
PД
Енч
Енчев,
упр
управляващ
у
партньор на
па
пар
PostScriptum
Pos
o

