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Инвестиционната възможност в резюме 

Илевън Кепитъл АД има 
фокус върху 

предприемачи от 
Югоизточна Европа  

๏ Eleven е един от пионерите в инвестирането в стартиращи компании в Източна Европа. Екипът на Eleven се състои от професионалисти с 
опит в инвестициите чрез дялово участие и предприемачи с богат опит в света на технологиите и иновациите.


๏ Екипът на Eleven започва работа през 2012 с фонд за pre-seed инвестиции с много селективна програма (3.6% от над 3,000 проекта) и фокус 
върху компании, които са в първоначален етап на стартиране на продукти и услуги. В момента фокусът на Eleven е върху разрастването на 
най-успешните компании, успели да се развият най-добре през тези години.


๏ Портфейлът на Илевън Кепитъл АД се състои от миноритарни дялове в 34 основни компании, закупени за 4.1 милиона евро и общи 
продажби от 14.4 милиона евро през 2019.


Световната технологична 
индустрия расте 
експлозивно 

благодарение на все 
повече капитал за 
инвестиции и все 

по-големи екзити

๏ През 2018 VC инвеститори са финансирали сделки на обща стойност от $254 милиарда, което представлява ръст от 46% спрямо 2017 и 
среден годишен ръст от 17% за последните 10 години.


๏ Екзитите също стават все по-големи. Над 100 „еднорога“ се раждат през 2018 и както оценките на компаниите, така и броя на екзитите се 
увеличават през годините.


๏ Индустрията в Европа също има трета поредна рекордна година. През 2019 VC фирми инвестират над 32 милиарда евро и има 2 екзита за  
над 1 милиард евро само през последните 3 месеца на годината.   


๏ Дори и малка България следва Европа и глобалните тенденции. Инвестираните средства в рисков капитал през последните 7 години са 
нараснали 20 пъти, а приходите на IT сектора са се утроили.  


Портфейлът: Фокус върху 
11 ключови инвестиции от 

34 основни компании

๏ Общите продажби на 34-те портфолио компании нарастват с 7 пъти от 2015 до 2019 от 1.7 млн. евро до 13.8 млн. евро, а 11-те ключови 
инвестиции представляват 70% от тези продажби.  


๏ Само през 2019 продажбите на 11-те ключови компании нарастват с 50%. Междувременно тяхната счетоводна стойност към третото 
тримесечие на 2019 съвпада с цената на придобиване на техните дялове от първия фонд на Eleven в периода до 2015 година. 


๏ Тези компании идват от различни индустрии, имат различни бизнес модели, пазари и типове клиенти – от крайни потребители до големи 
корпорации, от България и региона през Европа и Близкия Изток до САЩ.  


Защо правим ППП

๏ Основните цели на Първичното Публично Предлагане (ППП) са от една страна да предоставим ликвидност на инвеститорите, а от друга 
допълнителен капитал и време за портфолио компаниите да реализират своя потенциал, като същевременно засилим интереса към Eleven, 
самите портфолио компании и цялата стартъп екосистема.   


๏ Ползите за инвеститорите включват възможност за експозиция към различен клас активи, който иначе е трудно достъпен, неликвиден и 
изисква специализирани познания. Портфейлът също предоставя диверсификация и етап на развитие на компаниите, при който рискът на 
най-трудните първи години вече е зад гърба им.  
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Източник: Данни, предоставени от портфолио компаниите, Pitchbook, KPMG, Toptal, Atomico, BVCA

Investment highlights

Eleven focuses on 
entrepreneurs from South 

Eastern Europe

๏ Eleven is one of the pioneers in early-stage investments in Eastern Europe, comprising a team of entrepreneurs and investment 
professionals passionate about the world of technology and innovation


๏ The Eleven team started as a pre-seed fund in 2012, with a rigorous startup selection process (3.8% from over 3,000 companies) and 
focus on the companies’ launch and acceleration. At the current stage, our philosophy is focused on scaling up our portfolio companies


๏ Our portfolio includes minority stakes in 34 core companies that have been acquired for EUR 4.1m. The 34 companies realized 
aggregate revenues of EUR 13.7m in 2019 

The global tech ecosystem 
grows explosively, fueled by 
more capital and bigger exits

๏ In 2018, venture capital firms financed deals for USD 254 billion, which was a 46% leap on 2017’s numbers (CAGR of 17% since 2008)

๏ Exits are getting bigger, too. Over 100 “unicorns” were created in 2018 and both company valuations and exits are increasing over time

๏ Europe had three consecutive record-high years. In 2019, European VC firms invested EUR 32 billion while 2 exits above EUR 1 billion 

occurred in Q4, 2019

๏ Although on a smaller scale, Bulgaria follows European and global trends. Deployed venture capital in Bulgaria has grown almost 20x 

for 7 years while revenues of the IT sector have increased threefold

Eleven Capital AD portfolio: 
34 core companies, 

including 11 key investments 

๏ The core companies experienced 7x revenue growth for the last 4 years since 2015 (from EUR 1.7m to EUR 13.7m) where the key 11 
investments represent more than 70% of the revenues for 2019


๏ While the revenues of the 11 key investments grew by more than 50% in 2019 their book value has remained unchanged since 2018 
and equals the historic investment cost (2012-2015)


๏ These companies come from a diverse range of industries that service both consumer and business clients. Most of them have a global 
focus while some target specific regions (e.g. Middle East or the United States)

The IPO Rationale
๏ The main rationale for the IPO is to provide liquidity for investors, time for portfolio companies to reach their potential as well as growth 

capital for specific portfolio companies while enhancing the visibility for Eleven, its portfolio companies and the tech ecosystem at large

๏ Benefits for investors include exposure to an asset class that is otherwise difficult to get in, requiring good knowledge of the ecosystem
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Source: Portfolio Companies data, Pitchbook, KPMG, Toptal, Atomico, BVCA
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Eleven се фокусира върху предприемачи от Югоизточна Европа.
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Ние сме български VC инвеститор с фокус 
върху предприемачи от Югоизточна 
Европа. Екипът на Eleven е един от 
пионерите в инвестирането на най-ранен 
етап в Източна Европа и се състои от 
успешни предприемачи и хора с богат опит 
в инвестициите чрез дялово участие, които 
са водени от голямата си страст да 
превърнат България в най-доброто място 
за стартъпи в региона.  

Пионер в инвестициите на най-ранен 
етап  

Във физиката, втора космическа - около 
11.2 km/s - представлява минималната 
скорост, която трябва да има обект, за да 
преодолее гравитационното поле на 
Земята и да се отдалечи в безкрайността.  

Нашата мисия е закодирана в името Ние помагаме на местните герои да 
постигнат успех на глобално ниво

Дълбоко вярваме , че бъдещето 
принадлежи на местните герои – 
с л е д в а щ о т о п о к о л е н и е о т 
п р е д п р и е м а ч и , к о и т о г л е д а т 
положително на света и неуморно се 
борят да го променят към по-добро. 



Това, което отличава Eleven, е нашата инфраструктура в помощ на 
предприемачите
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Стратегическа и оперативна 
подкрепа 
Да превърнеш визията си в 
с т р а т е г и я о з н а ч а в а д а 
съединиш хиляди точки по пътя 
си, да елиминираш едни и да 
добавиш други, да погледнеш 
от високо и от близо на 
предизвикателствата.  

Достъп до пазари 
Като работим рамо до рамо с 
предприемачите, ние, заедно с 
н а ш и т е к о р п о р а т и в н и 
партньори, им осигуряваме

по-бърз достъп до различни 
пазари и директни връзки с 
български и международни 
клиенти.

Активна мрежа 
Н а ш а т а м р е ж а е ж и в и 
постоянно растящ организъм от 
у с п е ш н и п р е д п р и е м а ч и , 
м е н т о р и , и н в е с т и т о р и и 
корпорации, които си помагат 
един на друг и винаги намират 
синергии помежду си.

Допълнителни ресурси 
Б е з п л а т н и т е х н о л о г и ч н и 
продукти и услуги, проучвания, 
правни и финансови съвети, 
списъци с проверени партньори 
са само част от допълнителните 
ресурси на разположение на 
компаниите. Целта е компаниите 
да мислят само за същината на 
техния бизнес. 

Design Thinking Studio 
Припознавайки важността на 
дизайн мисленето с фокус 
к л и е н т а в ц е н т ъ р а н а 
п р е ж и в я в а н е т о , н и е 
интегрирахме тази концепция и 
методология във всичко, което 
правим – от работата с клиенти 
до развитието на изцяло нови 
б и з н е с н а п р а в л е н и я з а 
компаниите.   



Нашата еволюция: от акселератор към машина за бизнес растеж
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Eleven “Fund 0”
2012 2016 2020

Eleven Capital

๏ Екипът на Eleven стои зад 
п ъ р в и я „ а к с е л е р а т о р “ , 
стартиран с подкрепата на ЕИФ 


๏ Повече от 3,000 проекта са 
прегледани за 3 години, от които 
с а м о 3 . 8 % с а п о л у ч и л и 
финансиране


๏ 115 pre-seed инвестиции (25-100 
хил. евро) в компании само с 
идея/концепция и екип, целящи 
ранна валидация и първи 
клиенти


๏ 60 seed инвестиции (100-200 хил. 
евро) -  в компании с първи 
клиенти, в търсене на модел, 
който да им позволи да пораснат

๏ Илевън Кепитъл АД придобива 
най -добрите компании от 
първоначалния портфейл 


๏ Фокусът на Eleven вече е да 
помогне на тези компании да 
разраснат операциите си 
ефективно и да реализират 
потенциала си още по-бързо


๏ Портфолиото се състои от 34 
основни компании, включително 
и 11 ключови инвестиции с 
висок потенциал, много от които   
отбелязват печалба и /или 
растат бързо


Етап на акселерация Развитие Растеж

๏ Портфолио компаниите се развиха  
от едва прохождащи идеи до лидери 
в своите ниши със сериозни 
продажби


๏ С подкрепата на Eleven основните 34 
компании привлякоха 16.9 млн. евро 
ко-инвестиции от опитни бизнес 
ангели и фондове с цел да засилване 
на растеж


๏ Продажбите на ключовите 11 
компании порастват 10 пъти между 
2015 и 2019 от 0.9 млн. евро до 9.7 
млн. Евро 


๏ Счетоводната стойност на ключовите 
11 компании не се е променила от 
2 0 1 8 г о д и н а и е р а в н а н а 
историческата оценка към момента 
на инвестиция (2012-2015)

3,000 прегледани проекта

115 pre-seed инвестиции

60 seed

34 основни 
компании

Източник: Данни, предоставени от портфолио компаниите, Данни на “Илевън Кепитъл” АД



13,668 хил. евро 

250 хил. евро

Поглед към портфейла - 34 основни компании
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Общи продажби за 2019 
на портфейла

Основни компании
34

Максимален размер

на инвестиция

Среден % собственост 
към 30/09/2019

13.5%

Ко-инвестиции
16,931 хил. евро

35%

65%

B2B

B2CSaaS
10

Commerce
5

Hardware
6

Markeplace
5

Software
5

Services
3

B2B

B2C

Източник: Данни, предоставени от портфолио компаниите, Данни на “Илевън Кепитъл” АД



Поглед към портфейла - 11 ключови инвестиции

Business Insight Software Глобална платформа за ИТ обучения Ново поколение резюмета Канбан софтуер за управление на проекти
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Боя - бяла дъска Безпилотни карго самолети #1 мобилно приложение за такси Прогнозен анализ на данни

Технологии за умни градове Анализ на редакторско съдържание Мобилна технология за ЕЕГ



2016 2019

1 152

-542
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Делът им от общите продажби расте… … нарастването в абсолютна стойност е още по-бързо

Сума на инвестициите

от Илевън

1,681 хил. евро

Счетоводна стойност

към 30/09/2019

1,681 хил. евро

Приходи през 2019
9,662 хил. евро

Дял на Илевън Кепитъл АД
7.9% - 19.5%

2016 2019

29%
38%

71%
62%

11 Ключови инвестиции Други

2016 2019

9 662

2 481

3x 4x

Ключовите 11 компании растат с бурни темпове през последните 
няколко години

Числа в хил. евро

EBITDA Приходи

Източник: Данни, предоставени от портфолио компаниите, Данни на “Илевън Кепитъл” АД
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Опитен екип с големи амбиции 
Силна комбинация от инвеститорски и предприемачески умения

Даниел Томов

Изпълнителен Директор

๏ Основател и управляващ партньор на Илевън 
България


๏ Ангажиран със стартъпи от 2000 като 
инвеститор и съосновател на различни компании 
от софтуер до зелена енергия


๏ Акционер и CEO на Bulventures, първата 
бутикова VC компания в България, 2000-2003


๏ Инвестиционен мениджър, Global Finance, 
2003-2006  


๏ Акционер и CEO на BV Capital, 2006-2012, и 
Quantum Solar, 2010-2012  


๏ Бакалавър, АУБГ

Валери Петров

Председател на Борда 
на Директорите

๏ Един от пионерите в инвестиции чрез дялово 
участие (private equity) в България, като директор 
на Global Finance, 2004-2008  


๏ Партньор в Bancroft Private Equity, 2008-2013 и 
Axxess Capital, от 2014  


๏ Има участие в 19 инвестиции за близо € 200m, 
има зад гърба си 7 M&A сделки за над € 80m


๏ Предишен управленски опит в Royal Dutch Shell 
като търговски директор за България и Румъния, 
1993-1999, и CEO на Оргахим, 2000-2004


๏ Магистърска степен, ТУ София

Васил Терзиев

Член на Борда на 
Директорите

๏ Един от най-разпознаваемите и уважавани 
предприемачи в българската стартъп 
екосистема


๏ През 2002 Васил е един от съоснователите и 
CEO на Telerik, международна софтуерна 
компания, придобита от Progress Software през 
2014 за $270m  


๏ Един от най-активните ангел инвеститори в 
България и региона


๏ Бакалавър, АУБГ 

Ивайло Симов

Член на Борда на 
Директорите

๏ Основател и управляващ партньор на Илевън 
България


๏ Един от най-опитните VC професионалисти в 
страната с над 20 години опит в индустрията 


๏ Започва кариерата си през 1999 като финансов 
анализатор в Caresbac (SEAF), един от първите 
подобни фондове в региона


๏ Инвестиционен мениджър (2003-2008) и          
по-късно директор (2008-2012) в Global Finance


๏ Магистърска степен, Стопански Факултет, СУ



Съдържание
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Глобалната VC индустрия през 2019: повече капитал, по-високи 
оценки … по-големи екзити
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Повече VC капитал

๏ 110 компании с оценка, надхърляща 1 млрд. щ.д. 
се появяват в ключовите VC пазари (Северна 
Америка, Европа, Азия)   


๏ Очакванията и изискванията на инвеститорите се 
покачват заедно с оценките, които дават. През 
2010 само 15% от Series A компаниите в САЩ 
имат продажби, а към момента вече 70%

По-високи оценки

Seed Series A Series B

58

20

7

19

63

2010 2018

По-големи екзити

Глобални VC приходи от екзити (млрд. щ.д.)

300

70

2010 2018

Нарастване на оценките преди 
инвестиция

(млн. щ.д.)

๏ Само през Q4 2019, VC инвестират 63.1 млрд. 
долара в 4,289 сделки


๏ Количествените облекчения в развитите 
държави потискат лихвените нива, което 
води до увеличение на инвестициите в акции 
и на капиталовата база на цялата VC 
индустрия

๏ Все по-често, компаниите подкрепени от все 
по-големите VC рундове на финансиране, 
избират по-дълго да останат в частни ръце и 
да не се листват на публичните пазари

Инвестиран капитал (млрд. щ.д.)
2010 2012 2014 2016 2018

254

157
112

78
55

Източник: Pitchbook, KPMG, Toptal

“Exits stay steady to end year at 
historically robust totals” 

KPMG “Venture Pulse” (Q4 ‘19)

“Record number of unicorn births in 2019” 

KPMG “Venture Pulse” (Q4 ‘19)

“2018’s total financing of USD 254 billion 
was a 46% leap on 2017’s numbers” 

Toptal “State of VC Industry in 2019”



Европа не изостава
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2019 е рекордна година за VC сделки в Европа

๏ Обикновено стартъпите успяват да съберат по-голям първи рунд при 
по-високи оценки благодарение на наличието на повече капитали от  
по-широк кръг възможни инвеститори


๏ Топ 5 сделките за годината достигат до 410-500 млн. евро, включващи 
ивеститори като Permira, TCV и Softbank. Най-различни индустрии 
привличат инвеститорски интерес като транспорт/мобилност 
(FlixMobility, Германия), финансови технологии (Klarna, Швеция) и 
телемедицина (Babylon Health, Великобритания)  


๏ През четвъртото тримесечие на 2019 се случват първите два милиардни 
екзита за годината, които водят до впечатляващата обща годишна сума 
от 14.7 млрд. евро. 

По-големи оценки и по-големи екзити

๏ Последната четвърт на рекордната 2019 завършва силно с 32.4 млрд. евро 
инвестиции, макар и с по-малък брой сделки 


๏ Експертите са на мнение че Европейската екосистема най-после започва да настига 
и да конкурира успешно САЩ и Азия с големи и качествени технологични компании


๏ Софтуерната индустрия осигурява 43% от всички екзити през годината като все 
повече сектори се обръщат към софтуерни решения в търсене на иновации

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Стойност на сделки (млрд. евро)
Брой сделки 5017

59295879582658075504

4520

3481
2852

2304
1689

32,4
24,321,3

1717,9
11,498,67,47,24,5

1689
2304

2852
3481

4520

5504 5807 5826 5879 5929

5017

Обща стойност на VC екзити (в млрд. евро)

2013 2014 2015 2016 2017 2018

105

42
70

4840
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“For the third straight year, Europe set a new annual record for VC investment” 
KPMG Venture Pulse (Q4 ‘19)

Източник: Pitchbook, KPMG, Toptal



Европа вече има над 100 еднорози …
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2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Източник: Atomico



България поддържа добро темпо наравно с Европа
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Повече VC капитали По-голяма ИТ индустрия

2013 2014 2015 2016 2017 2018 (1)

219215210
200

138

73 77757457199

VC финансиране (млн. евро) Брой компании Приходи (млрд. лева)
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

3,9
3,1

2,52,21,91,51,3

๏ Общо инвестираният рисков 
капитал в България е нараснал 20 
пъти за по-малко от десет години


๏ Благодарение на постоянните 
усилия на Европейския 
Инвестиционен Фонд и по-късно на 
българския Фонд на Фондовете 
през годините стартират няколко 
нови VC мениджъра  


๏ Все по-активно участие на ангел 
инвеститори, мнозинството от тях 
вече успешни ИТ предприемачи  

๏ Приходите на българските ИТ 
компании нарастват близо 3 пъти 
от 2013


๏ По-бързи темпове: достигането на  
1 млрд. лева продажби отнема 21 
години, на 2 млрд. – 4, на 3 млрд. 
– само 2 години


๏ Днес има над 30,000 ИТ 
специалисти или 2.5 пъти повече 
за последните 7 години  


๏ БАСКОМ предвижда над 10 млрд. 
лева приходи и 59,000 служители 
до 2025  

Източник: Българска асоциация за дялово и рисково инвестиране (BVCA); Българска асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ) 

(1) Броят на сделки за 2018 би могъл да претърпи промени

+ 190%



Ръст на екзити и по-големи инвестиционни рундове на компании с 
VC инвеститори

2014 2015 2017 2018 2019

17
Източник: Българска асоциация за дялово и рисково инвестиране (BVCA); GCA Advisors; публични източници

Бележка: (1) Базирано на данни от GCA Advisors; (2) Оценка на компаниите при екзит, разделен на годишни приходи в момента на екзит

Последен рунд $1.8 млн. 

(Общо $9.9 млн.)

Придобита за $262 млн.

Придобита за $22 млн.

Мажоритарен дял за 
неоповестена сума

Придобита за $35 млн.

Acquired for €10m

Придобита за 
неоповестена сума

Придобита за €10 млн.

Придобита за 
неоповестена сума

Последен рунд $9 млн. 

(Общо: $10.3 млн.)

Последен рунд $3 млн. 

(Общо: $4.2 млн.)

Придобита за 
неоповестена сума

4.72018

3.62014

7.12019

Средно за 
индустрията (1)

SMSBump10.0

Telerik3.5

BGMenu8.0

Съотношение 
цена/продажби

БГ стартъп 
екзити(2)



Съдържание

• Представяне на “Илевън Кепитъл” АД

• Експлозивен растеж на ИТ сектора с подкрепа на VC инвестиции

• 11 Ключови инвестиции от изключителен портфейл

• ППП: Следващата глава от историята на Eleven

18



Източник: Данни, предоставени от A4Everyone; GCA Advisors

Бележка:  (1) 2019 е базирана на предварителни данни предоставени от A4Everyone (2) стойност на сделки в софтуерната индустрия (GCA) (3) Оценка на компанията (базирана на счетоводната 
стойност на инвестицията на “Илевън Кепитъл” АД в A4Everyone към 30/09/2019) разделена на продажбите на A4Everyone за 2019 (4) Към 20 февруари, 2020, базирано на скорошни трансакции

2016 2017 2018 2019 (1)

-48-71

-244

-31

203

130
79

9

Продажби (хил. евро)
EBITDA (хил евро)

A4Everyone: прогнозен анализ на данни

Описание

A4Everyone е отворена екосистема, базирана на SaaS за собствени и  предоставени от 
трети страни съвременни аналитични решения, пригодени и достъпни за малки и средни 
предприятия. Търговски магазини, ресторанти и производители са част клиентите, които 
се възползват от инструментите за продажба, прогнозиране и планиране

Пазарен 
сегмент Анализиране на данни Бизнес модел Софтуер

Продукт B2C B2B География България Европа САЩ Глобална

Екип Силен и опитен екип от математици, анализатори на данни и статистици, които са 
работили заедно в Experian  

Индустрия
Индустрията за анализиране на данни стабилно се разширява година след година. През 
2019-та екипът на A4Everyone расте и добавя нови клиенти в секторите на застраховане и 
онлайн търговия

Година на 
инвестиция 2015 Настоящ дял 11.41% (4) Размер на инвестицията   250 хил. евро (4)

Общо 
финансиране 753 хил. евро от Eleven, Impetus Capital и ангелски инвеститори

Последен рунд При последният рунд на финансиране, компанията е с оценка от 4 млн. евро

Значими 
клиенти

19

Промяна (2018-2019)

Счетоводна 
стойност -

Продажби + 56%

EBITDA + 33%

M&A Сделки(2)


Компания (3)

 

7.6Max

6.9Min

4.52019

Съотношение цена/продажби
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2016 2017 2018 2019 (1)

337

-83

16
178

1 643
1 460

1 108
979

Продажби (хил. евро)
EBITDA (хил. евро)

Businessmap: глобален лидер в Канбан софтуери за 
управление на проекти

Описание

Kanbanize (бранд на Businessmap) е софтуер за управление на проекти, базиран на метода 
Канбан, насочен към бързо и ефикасно мащабиране на бизнес операциите. Софтуерът 
съчетава рядка комбинация на гъвкави Канбан пространства, удобни колаборативни 
функции, мощен анализ и възможност за автоматизиране на процеси

Пазарен 
сегмент Бъдещето на работното място Бизнес модел Услуга

Продукт B2C B2B География България Европа Друга Глобална

Екип Опитни професионалисти (работили в SAP и Software AG) със силна техническа и бизнес 
експертиза  

Индустрия
Компанията се конкурира успешно в растяща индустрия рамо до рамо със софтуери за 
управление на проекти като Trello (придобит за 425 млн. долара от Atlassian), Asana (Серия D 
инвестиция при оценка от 1 млрд. долара), Basecamp и др.  

Година на 
инвестиция 2013 Настоящ дял 13.81% Размер на 

иввестицията 125 хил. евро

Общо 
финансиране 625 хил. евро от Eleven и ангелски инвеститори със сериозен опит в индустрията 

Последен рунд При последният рунд на финансиране, компанията е с оценка от 4.4 млн. Евро

Значими 
клиенти

Източник: Данни, предоставени от Businessmap; GCA Advisors

Бележка:  (1) 2019 е базирана на предварителни данни предоставени от Businessmap (2) стойност на сделки в софтуерната индустрия за 2019 (GCA) (3) Оценка на компанията (базирана на 
счетоводната стойност на инвестицията на “Илевън Кепитъл” АД в Businessmap към 30/09/2019) разделено на продажбите на Businessmap за 2019

Промяна (2018-2019)

Счетоводна 
стойност -

Продажби + 13%

EBITDA + 506%

M&A Сделки 
(2)


Компания (3)


7.6Max

6.9Min

0.62019

Съотношение цена/продажби



2016 2017 2018 2019 (1)

-802-955

-464-527

315265229180

Продажби (хил. евро) EBITDA (хил. евро)

Content Insights: big data анализ на редакторско 
съдържание

Описание Content Insights е софтуер за анализ за редактори и издатели за измерване на 
ефективността на съдържанието в дигитални медийни издания

Пазарен 
сегмент Медии Бизнес модел SaaS

Продукт B2C B2B География България Европа САЩ Глобална

Екип
Изпълнителният директор е един от най-опитните професионалисти в медийната 
индустрия в Централна и Източна Европа. Екипът се допълва от силно технологично звено 
и гуру математик

Индустрия Индустрията едновременно расте и се трансформира около нови модели за монетизиране 
и оценка на съдържание. Content Insights е начело на тази революция

Година на 
инвестиция 2014 Настоящ дял 10.32% Размер на 

инвестицията 250 хил. евро

Общо 
финансиране 2.25 млн. евро от Eleven, Neveq, North Base Media и South Central Ventures

Последен рунд При последният рунд на финансиране компанията е с оценка от 9 млн. евро

Значими 
клиенти

Източник: Данни, предоставени от Content Insights; Avolta Partners

Бележка:  (1) 2019 е базирана на предварителни данни предоставени от Businessmap (2) стойност на сделки в SaaS индустрията за 2019 (Avolta Partners) (3) Оценка на компанията (базирана на 
счетоводната стойност на инвестицията на “Илевън Кепитъл" АД в Content Insights към 30/09/2019) разделено на продажбите на Content Insights за 2019 21

Промяна (2018-2019)

Счетоводна 
стойност -

Продажби + 19%

EBITDA  + 19%

M&A Сделки (2)


Компания (3)


8.4Max

6.2

Min 1.4

2019

Съотношение цена/продажби
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2016 2017 2018 2019 (1)

108

-70-86-86

1 227

620556

259

Продажби (хил. евро)
EBITDA (хил. евро)

Coursedot: глобална платформа за ИТ обучения

Описание Coursedot Coursedot е глобална платформа за ИТ обучения, където професионалисти и 
техните мениджъри могат лесно намират и запазват ИТ курсове

Пазарен 
сегмент Бъдещето на работното място Бизнес модел Софтуер

Продукт B2C B2B География България Европа Друга Глобална

Екип Сплотен екип от професионалисти със забележителен опит в индустрията с ИТ обучения  

Индустрия ИТ обучителната индустрия в световен мащаб е динамична и доста фрагментирана. В цялата 
област има силна тенденция към още по-задълбочена дигитализация на процеси и продукти  

Година на 
инвестиция 2015 Настоящ дял 7.93% Размер на 

инвестицията 100 хил. евро

Общо 
финансиране 550 хил. евро от Eleven и ангелски инвеститори

Последен рунд При последния рунд на финансиране компанията е с оценка от 2.7 млн. евро

Значими 
клиенти

Промяна (2018-2019)

Счетоводна 
стойност -

Продажби + 98%

EBITDA  + 255%

M&A Сделки (2)


Компания (3)


5.1Max

4.4Min

1.02019

Източник: Данни, предоставени от Coursedot; Avolta Partners

Бележка:  (1) 2019 е базирана на предварителни данни предоставени от Coursedot (2) стойност на сделки в edtech индустрията за 2018 (Avolta Partners) (3) Оценка на компанията (базирана на 
счетоводната стойност на инвестицията на “Илевън Кепитъл” АД в Coursedot към 30/09/2019) разделено на продажбите на Coursedot за 2019

Съотношение цена/продажби
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2016 2017 2018 2019 (1)

-482

-197
-117-59

EBITDA (хил. евро)

Dronamics: трансформация на карго индустрията

Източник: Данни, предоставени от Dronamics; Avolta Partners

Бележка: (1) 2019 е базирана на предварителни данни предоставени от Dronamics  (2) Стойност на сделки в Transportation/Mobility индустрията (Avolta Partners)

Описание

Dronamics разработва нов тип товарен самолет - малък, безпилотен и изключително 
икономичен. Той може да транспортира 350 кг. товар на разстояние от 2500 км. за 50% 
по-ниска цена от тази на другите самолети. Той лети автономно, може да бъде 
наблюдаван и управляван дистанционно чрез сателит, а цялата система струва по-малко 
от спортен автомобил

Пазарен 
сегмент Транспорт Бизнес модел Услуга

Продукт B2C B2B География България Европа САЩ Глобална

Екип Двама братя със силна бизнес и техническа находчивост, подкрепени от талантлив екип 
от инженери и техния професор - бивш ръководител на инженерния екип в Sikorsky Aircraft  

Индустрия С наполовина празни карго полети, логистичната индустрия има голям интерес в 
намирането на решения, с които да запази и увеличи печалбата си  

Година на 
инвестиция 2014 Настоящ дял 12.12% Размер на 

инвестицията 200 хил. евро

Общо 
финансиране 2.2 млн. Евро от Eleven, SpeedInvest и ангелски инвеститор

Последен рунд При последния рунд на финансиране компанията е с оценка от 10 млн. евро

Значим 
партньор

Първият в света стратегически партньор за дронове на IATA (Международната асоциация 
за въздушен транспорт)

Промяна (2018-2019)

Счетоводна 
стойност -

Продажби N/A

EBITDA N/A

M&A Сделки (2)


19.4Max

2.4Min

Интензивна R&D фаза

Съотношение цена/продажби
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2016 2017 2018 2019 (1)

1 561

334351227

2 387

1 314
1 009

370

Продажби (хил. евро)
EBITDA (хил. евро)

Enhancv: ново поколение резюмета

Описание

Enhancv е софтуер като услуга, който дава възможност на младите и талантливи хора да 
започнат своята кариера, като се представят по най-добрия възможен начин. Компанията 
помага за създаването на завладяващи и привличащи вниманието резюмета, които хващат 
вниманието на работодателите и повишават шансовете на кандидата да бъде нает

Пазарен 
сегмент Бъдещето на работното място Бизнес модел SaaS

Продукт B2C B2B География България Европа Друга Глобална

Екип Млад и динамичен екип със силен технологичен и маркетингов опит

Индустрия
Индустрията се променя, тъй като новото поколение все повече страни от LinkedIn и 
стандартните методи за намиране на работа. Това отваря добра възможност за компании 
като Enhancv

Година на 
инвестиция 2014 Настоящ дял 15.08 % Размер на 

инвестицията 200 хил. евро

Общо 
финансиране 325 хил. евро от Eleven и ангелски инвеститори с предприемачески опит 

Последен рунд При последния рунд на финансиране компанията е с оценка от 5 млн. евро

Потребители на 
Enhancv наети 
от водещи 
компании като

Промяна (2018-2019)

Счетоводна 
стойност -

Продажби + 72%

EBITDA + 367%

M&A Сделки (2)


Компания (3)


5.1Max

4.4Min

0.62019

Източник: Данни, предоставени от Enhancv; Avolta Partners

Бележка:  (1) 2019 е базирана на предварителни данни предоставени от Enhancv (2) стойност на сделки в edtech индустрията за 2018 (Avolta Partners) (3) Оценка на компанията (базирана на 
счетоводната стойност на инвестицията на “Илевън Кепитъл” АД в Enhancv към 30/09/2019) разделено на продажбите на Enhancv за 2019

Съотношение цена/продажби
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2016 2017 2018 2019 (1)

99
35

-16
1

569

402

250
162

Продажби (хил. евро)
EBITDA (хил. евро)

Escreo: боя-бяла дъска за креативни умове

Описание
Escreo е боя, която превръща интериорните пространства като стени и мебели, в основа за 
писане, рисуване и споделяне на идеи. Решението е идеално за офиси, образователни 
институции и домашна употреба.  

Пазарен 
сегмент Бъдещето на работното място Бизнес модел Продукт

Продукт B2C B2B География България Европа САЩ Глобална

Екип Сплотен екип от предприемачи със силен маркетингов опит и разширена експертиза в 
разработване на интериорни продукти  

Индустрия Компанията е сред глобалните пионери в разработването на боя за сухо изтриване, част от 
непрестанно разрастващата се индустрия на интериорната трансформация  

Година на 
инвестиция 2015 Настоящ дял 15.18% (4) Размер на 

инвестицията 111 хил. евро (4)

Общо 
финансиране 147 хил. евро от Eleven и ангелски инвеститори

Последен рунд При последния рунд на финансиране компанията е с оценка от 1.1 млн. евро

Значими 
клиенти

Промяна (2018-2019)

Счетоводна 
стойност -

Продажби + 42%

EBITDA + 196%

Източник: Данни, предоставени от Escreo; Avolta Partners

Бележка:  (1) 2019 е базирана на предварителни данни предоставени от Escreo (2) стойност на сделки в производствената индустрия за 2018 (Avolta Partners) (3) Оценка на компанията (базирана на 
счетоводната стойност на инвестицията на “Илевън Кепитъл” АД в Escreo към 30/09/2019) разделено на продажбите на Escreo за 2019 (4) Към 31 декември, 2019, базирано на скорошни трансакции 

M&A Сделки (2)


Компания (3)


7.6Max

1.7Min

1.32019

Съотношение цена/продажби
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2016 2017 2018 2019 (1)

1068555

-27

524

376
279

124

Продажби (хил. евро)
EBITDA (хил. евро)

mBrainTrain: напълно мобилна ЕЕГ технология

Описание

mBrainTrain разработва устройства (wearables) за разчитане на мозъчните импулси. 
Неотдавна, записването на мозъчната дейност в нормална среда беше напълно невъзможно 
с традиционно оборудване. mBrainTrain предоставя тази технология до крайните 
потребители, като им помага да намалят стреса, да оптимизират работната си рутина, да 
подобрят психичното си здраве и да проследяват основни здравни показатели   

Пазарен 
сегмент Здравни технологии Бизнес модел Софтуер

Продукт B2C B2B География България Европа САЩ Глобална

Екип Един от топ екипите по цял свят в областта на невронауките, които стартират компанията по 
време на докторантска програма в университет

Индустрия Приложните невронауки са в разцвета си поради напредването на технологиите и новите 
сфери на приложимост като невромаркетинг и неврогейминг  

Година на 
инвестиция 2015 Настоящ дял 9.52% Размер на 

инвестицията 120 хил. евро

Общо 
финансиране 145 хил. евро от Eleven и ангелски инвеститори

Последен рунд При последния рунд на финансиране компанията е с оценка от 2.5 млн. евро

Значими 
клиенти

Източник: Данни, предоставени от mBrainTrain; GCA Advisors 

Бележка:  (1) 2019 е базирана на предварителни данни предоставени от mBrainTrain (2) стойност на сделки в софтуерната индустрия за 2019 (GCA) (3) Оценка на компанията (базирана на 
счетоводната стойност на инвестицията на “Илевън Кепитъл” АД в mBrainTrain към 30/09/2019) разделено на продажбите на mBrainTrain за 2019

Промяна (2018-2019)

Счетоводна 
стойност -

Продажби + 39%

EBITDA + 24%

M&A Сделки(2)


Компания (3)


7.6Max

6.9Min

2.42019

Съотношение цена/продажби
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2016 2017 2018 2019 (1)

527

95

-136-161

1 909

715

248125

Продажби (хил. евро)
EBITDA (хил. евро)

Sensika: софтуер за многоезично събиране, 
обработка и анализ на информация

Източник: Данни, предоставени от Sensika; GCA Advisors

Бележка:  (1) 2019 е базирана на предварителни данни предоставени от Sensika (2) стойност на сделки в софтуерната индустрия за 2019 (GCA) (3) Оценка на компанията (базирана на счетоводната 
стойност на инвестицията на “Илевън Кепитъл” АД в Sensika към 30/09/2019) разделено на продажбите на Sensika за 2019

Описание

Софтуер, базиран в облака, който независимо преглежда информация от милиони уеб 
източници, основните социални мрежи и доставчици на премиум съдържание. 
Междувременно, чрез обработка с множество алгоритми, софтуерът извлича и обогатява 
информацията в близко до реалното време, като по този начин генерира практически изводи и 
насоки в полза на всеки служител в компанията  

Пазарен 
сегмент Анализиране на данни Бизнес модел Софтуер

Продукт B2C B2B География България Европа Бл. Изток Глобална

Екип Опитни серийни предприемачи със силна техническа и бизнес експертиза  

Индустрия
Business insights индустрията се развива бързо с едва няколко основни играча. Sensika се 
откроява като лидер в Близкия Изток (с правителството на Саудитска Арабия като първи 
клиент) със силното си технологично предимство

Година на 
инвестиция 2012 Настоящ дял 19.45% Размер на 

инвестицията 225 хил. евро

Общо 
финансиране 675 хил. евро от Eleven и ангелски инвеститори

Последен рунд При последния рунд на финансиране компанията е с оценка от 2.3 млн. евро

Значими 
клиенти

Промяна (2018-2019)

Счетоводна 
стойност -

Продажби + 87%

EBITDA 454%

M&A Сделки(2)


Компания (3)


7.6Max

6.9Min

0.62019

Съотношение цена/продажби



28

2016 2017 2018 2019 (1)

-332-1
1

-11

362

254

104
21

Продажби (хил.евро) EBITDA (хил. евро)

Strawberry Energy: прави градовете по-умни

Описание

Strawberry Energy разработва зелени и умни градски устройства, за да осигури на хората 
възможност за мобилно зареждане, свързаност и градска информация на обществени 
пространства. Пренасяйки IoT на открити публични места до стотици хиляди потребители, 
компанията се стреми да подобри градския живот и да направи градовете по-умни и 

по-зелени

Пазарен 
сегмент Умни градове Бизнес модел Хардуер

Продукт B2C B2B География България Европа САЩ Глобална

Екип CEO – визионер, подкрепен от невероятен екип от инженери и маркетолози  

Индустрия
Компанията е част от мощната вълна на технологична градска транформация, където 
технологиите срещат всекидневния градски живот, чрез разрешаване на 
предизвикателствата, свързани с урбанизацията

Година на 
инвестициа 2014 Настоящ дял 8.60% Размер на 

инвестицията 200 хил. евро

Общо 
финансиране

1.5 млн. евро от Eleven, ангелски инвеститори и успешна краудфъндинг кампания през 
Crowdcube

Последен рунд При последния рунд на финансиране компанията е с оценка от 10 млн. евро

Значими 
клиенти

Източник: Данни, предоставени от Strawberry Energy; Avolta Partners. 

Бележка:  (1) 2019 е базирана на предварителни данни предоставени от Strawberry Energy (2) Стойност на сделки в хардуерната индустрия (Avolta Partners) (3) Оценка на компанията (базирана на 
счетоводната стойност на инвестицията на “Илевън Кепитъл” АД в Strawberry Energy към 30/09/2019) разделено на продажбите на Strawberry Energy за 2019

Промяна (2018-2019)

Счетоводна 
стойност -

Продажби + 50%

EBITDA  N/A

M&A Сделки(2)


Компания (3)


7.8Max

6.4

Min 1.7

2019

Съотношение цена/продажби
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2016 2017 2018 2019 (1)

78
1754

-47

523
441

228228

Продажби (хил. евро)
EBITDA (хил. евро)

TaxiMe: мобилно приложение за такси #1 в България

Описание TaxiMe е мобилно приложение за придвижване в града, което работи с предварително 
подбрани лицензирани шофьори

Пазарен 
сегмент Транспорт Бизнес модел Платформа

Продукт B2C B2B География България Европа САЩ Глобална

Екип Екип със силен опит в бизнес развитието и изграждането на компании  

Индустрия Скорошни придобивания в региона направени от немската MyTaxi в Гърция (40 млн. евро) 
и Румъния (10 млн. евро)  

Година на 
инвестиция 2013 Настоящ дял 17.92% Размер на 

инвестицията 176 хил. евро

Общо 
финансиране 326 хил. евро от Eleven, NEVEQ и ангелски инвеститори

Последен рунд При последния рунд на финансиране компанията е с оценка от 1.3 млн. евро

Значим 
партньор

Източник: Данни, предоставени от TaxiMe; Avolta Partners

Бележка: (1) 2019 е базирана на предварителни данни предоставени от TaxiMe (2) Стойност на сделки в Transportation/Mobility индустрията (Avolta Partners) (3) Оценка на компанията (базирана на 
счетоводната стойност на инвестицията на “Илевън Кепитъл” АД в TaxiMe към 30/09/2019) разделено на продажбите на TaxiMe за 2019

Промяна (2018-2019)

Счетоводна 
стойност -

Продажби + 18%

EBITDA + 374%

M&A Сделки (2)


Компания (3)


19.4Max

2.4Min

1.92019

Съотношение цена/продажби



Съдържание

• Представяне на “Илевън Кепитъл” АД

• Експлозивен растеж на ИТ сектора с подкрепа на VC инвестиции

• 11 Ключови инвестиции от изключителен портфейл

• ППП: Следващата глава от историята на Eleven

30



Първично публично предлагане: защо го правим и какви са 
ползите?

Да осигурим допълнителен 
к а п и т а л з а п о с л е д в ащ о 
финансиране на някои от 
портфолио компаниите, за да 
увеличим и/или запазим дела си

31

Ползи за Eleven, стартъпите и екосистемата Ползи за инвеститорите

По -добр а ли к в идно с т з а 
инвеститорите и достъп до клас 
активи, в които обикновено е 
много по-трудно да се навлезе 
директно

К о н с е р в а т и в н а о ц е н к а , 
сравнена с потенциалната 
стойност на някои от топ 
компаниите (особено ако 
вземем предвид множителите от 
последните БГ сделки)

Да придобием опит на борсата, 
да запознаем инвеститорите с 
този клас активи и да създадем 
интерес към този начин на 
финансиране за стартъпи.

Повече внимание и публичност 
за портфолио компаниите, както 
и обратното – разбиране на 
компаниите за борсата

Да достигнем до индивидуални 
и институционални инвеститори, 
които не са толкова добре 
запознати със стартъп света

Участие и подкрепа към бързо 
растящ и вълнуващ сектор на 
икономиката с все по-голямо 
значение в национален и 
световен мащаб

Достъп до диверсифициран 
портфейл от бързо растящи 
компании




Успешен пример: Draper Esprit
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๏ Draper Esprit е една от най-големите и най-активни VC инвеститори с 
технологичен фокус с офиси в Лондон, Кеймбридж, и Дъблин


๏ Компанията е основана през 2006 като Esprit Capital и се преименува 
на Draper Esprit през 2015 когато се обединява с мрежата на Tim 
Draper, известен инвеститор от Силициевата Долина


๏ През юни 2016 Draper Esprit се листват на London Stock Exchange, 
както и на Euronext Growth (Дъблин), с цел да осигури на 
технологичните предприемачи “дългосрочен, търпелив капитал за да 
изградят глобалните бизнеси на бъдещето”  


๏ Цената на акция расте от 3.00 брит. паунда до 5.20 брит. паунда през 
февруари 2020 (CAGR: 17%)  


๏ Инвестициите включват известни имена като: Graphcore, UiPath, Lyst, 
Revolut, Transferwise, N26, Crowdcube, Seedrs


๏ През последните 5 години, Draper Esprit имат 22 печеливши екзита, на 
обща стойност над 3 млрд. долара


๏ По-известните от тези екзити включват придобиването на Tails от 
Nestlé Purina PetCare, Grapeshot от Oracle Corporation, и Movidius от 
Intel


๏ Нетната печалба на Draper Esprit за 2019 е 111 млн. брит. паунда, 83% 
увеличение спрямо 2018  


๏ Стойността на портфейла се увеличава със 144% до 594 млн. брит. 
паунда in 2019 (2018: 116%)  
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6,00
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2016 2017 2018 2019

Draper Esprit цена на акция (на края на периода в брит. паунд)

Източник: Draper Esprit; Yahoo Finance
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Средни приходи на основни компании (млн. щ.д.)

3x



Как работи финансовата математика на Илевън Кепитъл АД?
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Постъпленията от ППП ще бъдат използвани през 
първите две години за допълнителни инвестиции в 
портфейла и оперативни разходи  

Когато се случи продажба (“exit”), нетната разлика 
между продажната цена и цената на придобиване 
на дадения актив определя печалбата от 
трансакцията 

Нетната печалба за годината е равна на печалбата от 
всички сделки за годината минус оперативните разходи 
и данъци за годината

1 2 3

При успешни екзити за дадена година, 20% от нетната печалба (“carry”) 
се плаща на членовете на СД през следващата година като 
допълнително възнаграждение. Всяка година не по-малко от 90% 
нетната печалба за предходната година се разпределя като дивидент  

4 5

Илевън Кепитъл АД е регистрирано за период от 5 години (до 23.01.2024), като този 
период може да бъде удължен с още две години. Целият акумулиран кеш в края на 
живота на компанията плюс всички други приходи от продажба на останалите активи, 
се дистрибутират към акционерите при ликвидацията на дружеството в края на 
неговия период



Първично публично предлагане – детайли и график

Емитент “Илевън Кепитъл” АД Начало на процедурата по 
записване на Нови Акции 4 март, 2020

Начин на предлагане Първично публично предлагане на нови 
акции

Край на процедурата по 
записване на Нови Акции 17 март, 2020

Съществуващи акции 1 999 264 Разпределение на Новите 
акции 19 март, 2020

Нови акции до 500 000 Заплащане на Новите акции 23 март, 2020

Минимална емисионна 
стойност 7 лева на акция Започване на търговията с 

Акциите на БФ
Прогнозно втората половина на 
Април, 2020

Максимална емисионна 
стойност 8 лева на акция

Място на търгуване на 
акциите “Българска фондова борса” АД

Водещ мениджър “Карол” АД

Метод за определяне на 
емесионната стойност на 
новите акции

“Бук билдинг”

34



Първично публично предлагане – ангажименти на акционерите
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Споразумения за задържане 
на акции

„Илевън България” ООД (основател, член на СД и собственик на 10% от капитала) е поел задължението да не се разпорежда с притежаваните от 
него акции за период от 3 години, считано от датата на приключване на Предлагането.  


„Карол Стандарт“ ЕООД, член на Финансова група Карол (собственик на 8.99% от капитала) е поел задължението да не се разпорежда с 
притежаваните от него акции за период от 1 година, считано от датата на приключване на Предлагането.  


„ФЮЖЪН УЪРКС“ АД  (собственик на 16.18% от капитала) е поел задължението да не се разпорежда с притежаваните от него акции за период от 
1 година, считано от датата на приключване на Предлагането.  

Изплащане на дивиденти В съответствие с Устава на Дружеството не по-малко от 90% от печалбата за съответната година след приспадане на carried interest ще се 
разпределя като дивидент.  



Първично публично предлагане – как можете да инвестирате
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Договор за брокерски 
услуги Обърнете се към вашия обслужващ инвестиционен посредник или към водещия мениджър по емисията „Карол“ АД   

Захранване на брокерска 
сметка Захранете брокерската си сметка, със необходимата сума за записване на акции  

Подаване на поръчка Заявка за закупуване на акции към вашият брокер - допустими поръчки са пазарни и/или лимитирани

Разпределение Информация за класираните поръчки от обслужващия брокер

Търговия Прогнозно един месец след първичното предлагане  



Речник на термините (1/3)
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Разпределение Процедурата по разпределение на предлаганите Нови акции на инвеститоритена между инвеститорите, участващи в предлагането.  

B2B Вид на взаимодействие, при който юридически лица работят не за крайния потребител, а за други такива компании, тоест за друг бизнес.  

B2C Вид на взаимодействие, при който юридически лица работят за крайния потребител, а не за други компании.  

Балансова стойност на актива Стойността, на която даден актив се води на баланса на дружеството – не е задължително да е равна на стойността, на която актива може да се 
продаде на пазара.   

Бук билдинг Метод за продажба на ценни книжа при първично публично предлагане, при който определянето на цената и разпределянето на акциите се 
извършва на основата на класиране на подадени от инвеститорите заявки.  

CAGR Среден годишен темп на нарастване за определен период от време.   

Carry или Carried interest Възнаграждение за членовете на СД на дружеството под формата на предварително договорен дял от реализираната печалба.   

Размер на инвестицията Сумата, която е инвестирана в определено дружество от портфолиото.  

Дивидент Плащане на дружеството към акционерите, обикновено под формата на разпределение на печалбата.  



Речник на термините (2/3)
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EBITDA Печалбата на дружествтото преди лихви, данъци и амортизация.  

Продажна стойност на актива Сумата, за която определена компания от портфолиото е продадена.  

Брутна печалба Определя се от приходите от дейността на дружеството от чиято стойност е извадена сумата на нейните преки разходи.   

Инвестиционен рунд

Pre-seed, Seed, Серия A, Серия Б и т.н. са типичните рундове на финансиране на стартиращи компании. Pre-seed е най-ранния и най-малък рунд 
като всеки следващ е по-голям и обикновено се прави на все по-зрял етап от развитието. Seed инвестициите са обикновено м/у 200 хил. и 3 млн. 
евро и се правят на етап работещ прототип, спечелени първи клиенти и поне малки приходи. Разликата м/у pre-seed, seed и Серия A са донякъде 
неясни и те всички са наричани често инвестиции в ранен етап от развитието на дружеството.   

Ликвидация Процедурата по прекратяване на дейността на дружеството и разпределение на активите му.   

Задържане Споразумение, съгласно което някои от акционерите в дружеството се задължават да не продават акциите си за определен период от време.  

Нетна печалба Печалбата на дружествтото след приспадане на всички разходи и данъци.  

Предлагане Продажба на акции на потенциални инвеститори.  

Pre-seed Ранен рунд на финансиране на стартираща компания, покриващ първоначалните разходи за развитие на прототип на продукта/услугата.  
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Множител на продажбите Съотношението м/у оценката на дружеството и продажбите му за даден период.  

SaaS Софтуер като услуга – начин на лицензиране, при който софтуера се предлага като абонамент.  

Seed Ранен рунд на финансиране на стартираща компания, покриващ разходите за развитие на бизнеса и продукта/услугата.  

Series A Рунд на финансиране в стартираща компания, която е показала прогрес в изграждането на бизнес модела си и потенциал за растеж и 
генериране на приходи (обикновено в размер на милиони).  

Стартъп\Стартираща компания
Компания, създаваща иновативен, технологичен и мащабируем  бизнес модел с продажби, които се разиват много по-бързо от разходите. 
Стартиращите компании са изправени пред големи рискове и голяма част от тях се провалят, но от малкото които оцеляват някои стават много 
успешни и влиятелни - някои  компании стават т.н. еднорози или дружества с оценка от над 1 милиард.   

TEUR Хиляди евро

Рисков капитал Начин за финансиране на малки или стартиращи компании с голям потенциал за развитие – използва се също и като определение за фирмите и 
инвеститорите, които се занимават с такова финансиране.   
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Тази презентация представлява рекламно съобщение и е изготвена от „Илевън Кепитъл“ АД („Дружеството“) и „Карол“ АД („Карол“) с цел да предостави обща информация 
относно Дружеството, неговите дейности и неговия портфейл от участия към настоящата дата. Информацията в тази презентация е представена в обобщена форма и не цели 
да бъде пълна и изчерпателна.


Тази презентация е насочена единствено към инвеститори и потенциални инвеститори, установени в Република България. Разпространяването на презентацията извън 
България може да е ограничена от закона; тя не е създадена с цел дистрибуция или употреба от което и да е лице в която и да е юрисдикция, по отношение на които тази 
дистрибуция или употреба би противоречала на местното законодателство.


Чрез присъствието си на тази презентация или чрез четене на слайдовете от нея Вие се съгласявате да бъдете обвързани както следва:

• Тази презентация е предоставена единствено за Ваша информация.

• Не можете да разчитате на информацията в тази презентация за целите на сключване на каквито и да било сделки и не бива да я приемате или интерпретирате като 

предложение или покана за покупка, записване или изобщо придобиване, за държане или за разпореждане по отношение на ценни книжа, емитирани от Дружеството, или 
на каквито и да било други финансови инструменти, както и не бива да я приемате като препоръка под каквато и да е форма за сключване на такива сделки.


• Тази презентация и нейното съдържание са конфиденциални и са собственост на Дружеството и никоя част от нея или нейното съдържание не могат да бъдат копирани, 
разпространявани, предавани или по друг начин разкривани, пряко или непряко, на което и да било лице и не могат да бъдат публикувани в цялост или от части за каквато 
и да било цел без писменото съгласие на Дружеството.


Информацията, съдържаща се в тази презентация, не е била предмет на независима оценка. Нито Дружеството, нито Карол гарантират, изрично или по подразбиране, 
точността и пълнотата на презентацията и на информацията, съдържаща се в нея, поради което не бива да разчитате на това. Цялата информация в тази презентация (вкл. 
пазарни данни, финансова или статистическа информация) е набавена от различни източници (вкл. дружества от портфейла, други трети лица и публични източници) и нито 
Дружеството, нито Карол гарантират точността и пълнотата на тази информация.


Всички прогнози, оценки и статистически анализи са предоставени единствено за Ваша информация. Те може да се основават на субективни преценки и допускания и не могат 
да се приемат за точна оценка на настоящо или прогноза за бъдещо представяне. Всички финансови данни в тази презентация са предоставени единствено за Ваша 
информация, за да ви дадат обща представа за Дружеството и дружествата в нейния портфейл и не може да бъде използвана за целите на сключване на каквито и да било 
сделки. Финансовата информация, съдържаща се в настоящата презентация, се основава на редица важни допускания и изчисления и не претендира да представя какви биха 
били резултатите от представянето на отделни дружества в портфейла или на портфейла на Дружеството като цяло в бъдещи периоди. В допълнение, не се поема никаква 
гаранция за разумността на допусканията, направени в тази презентация, или точността и пълнотата на съдържащ се в нея икономически анализ на сценарии. Информацията в 
настоящото не цели да прогнозира определени бъдещи резултати, поради което такива не са гарантирани.
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Дружеството, неговите консултанти (вкл. Карол), свързаните с него лица или което и да е друго лице не поема отговорност за каквито и да било действия или бездействия, 
които могат да доведат до загуби от какъвто и да било характер, преки или непреки, произтичащи от тази презентация и нейното съдържание. Освен ако не се изисква от 
приложимото законодателство, нито Дружеството, нито Карол възнамеряват да актуализират информацията предоставено тук след датата на изготвяне на презентацията. 
Съответно информацията, мненията и прогнозите, съдържащи се тук, са валидни към датата на изготвяне на презентацията и могат да бъдат променени без предизвестие.


Тази презентация може да съдържа прогнозна информация. Тяхното осъществяване е свързано с известни и неизвестни рискове, несигурност и други значими фактори, които 
могат да се отразят на способността на Дружеството да осъществи и постигне икономическите цели и други показатели за развитие, съдържащи се в тези прогнозни 
информации, и които могат да доведат до съществени разлики между действителните резултати или представяне на Дружеството спрямо прогнозираните такива. Прогнозната 
информация се основава на многобройни допускания, свързани с настоящите и бъдещите цели и политики на Дружеството, както и с конюнктурата, в която Дружеството и 
дружествата в неговия портфейл ще развиват своята дейност в бъдеще. Поради това, не може да се разчита, че направени прогнози няма да станат неточни или неактуални 
вследствие на бъдещи развития.


Съдържанието на тази презентация не може да се счита за правен, данъчен, инвестиционен или друг съвет, като всеки инвеститор или потенциален инвеститор, възнамеряващ 
да придобие или да се разпореди с ценни книжа на Дружеството, следва да се консултира със собствените си консултанти по отношение на всички правни, данъчни, 
регулаторни, финансови и всички други въпроси, свързани с инвестирането в или разпореждането с такива ценни книжа, както и с това, доколко те са подходящи за него. 
Преди да вземат решение за инвестиране в ценните книжа на Дружеството, потенциалните инвеститори следва да се запознаят с Проспект за първично публично предлагане и 
допускане до търговия на регулиран пазар на акции, от дата 20.12.2019 г., потвърден от Комисия за финансов надзор с Решение № 21 – Е от 09.01.2020 г. („Проспекта“), за да 
разберат всички потенциални рискове и ползи, свързани с решението за инвестиране в Дружеството. Проспектът е публикуван на следните интернет страници: https://
elevencapital.bg/investor-information/ и https://www.karollbroker.bg/. Одобрението на Проспекта от Комисия за финансов надзор не следва да се разбира като одобрение на 
ценните книжа на Дружеството.

https://elevencapital.bg/investor-information/
https://elevencapital.bg/investor-information/
https://www.karollbroker.bg/


За допълнителна информация

Даниел Томов
тел.:  +359 889 835 663

имейл:   info@elevencapital.bg



