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ФМФИБ инвестира значителен ресурс за ефективно структуриране на финансови
инструменти по ОПИК след подписването на финансово споразумение.

През 2019 г. дружеството успя да финализира ключови етапи в голяма част от
тези сложни процеси.
По този начин се генерира сериозен импулс за пазара, гарантирайки успешното
изпълнение на цялостния мандат.
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Към края на 2019 г. 40% от „капиталовите“ ФИ ще бъдат в период
на инвестиране, а за 80% е избран Финансов посредник

КАПИТАЛОВИ И КВАЗИКАПИТАЛОВИ ИНВЕСТИЦИИ
ПРЕДСТАВЯНЕ

ИНВЕСТИЦИОННА СТРАТЕГИЯ НА
КАПИТАЛОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ
Капитал &
Квазикапитал



Създаване на нови и устойчиви бизнеси и работни места чрез увеличаване на
предприемаческата активност , както и чрез успешното прилагане на нови
бизнес идеи



Увеличаване на капацитета за растеж на МСП и подпомагане на
интернационализацията на предприятията чрез разширяване на капацитета им
за растеж на международните пазари



ФУНФ I, II & III, Фондът за рисков капитал и ФМР са структурирани по ПО 2:
Предприемачество и капацитет за растеж на МСП по ОПИК

NB: Специална бележка относно ФТТ
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Технологичен
трансфер



Преодоляване на пропастта между наука и бизнес чрез прилагане на
резултатите от научните изследвания и разработване на благоприятна среда за
иновации



Укрепване на позициите на българските предприятия и иноватори на
международния пазар



ФТТ ще подкрепя проекти, попадащи в тематичните области на Иновационната
стратегия за интелигентна специализация 2014 – 2020



ФТТ е структуриран по ПО 1: Технологично развитие и иновации на ОПИК
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Получено формално разрешение за инвестиране във ФУНФ I.
Изборът за ФУНФ II е приключил. ФУНФ III разглежда инвестиции
ФУНФ I: СИЙД ФОНД

КАПИТАЛОВИ И КВАЗИКАПИТАЛОВИ ИНВЕСТИЦИИ
ПРЕДСТАВЯНЕ



Посредник:„Иновейшън Акселерейтър България“ АД
(мениджър за първи път)
Ангажиментът на ФМФИБ е в размер на 14 млн. евро
Първо усвояване на такса
Подадени документи в ТР. Инвестиционният период
стартира тази седмица





ФУНФ II: СИЙД/ СТАРТЪП ФОНД


Ангажиментът на ФМФИБ е в размер на 18.2 млн. евро



Изготвено решение за класиране



Очакваме формалното финализиране на процедурата
предвид изискванията на ЗОП

ФУНФ III: СТАРТЪП ФОНД
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В активен период на инвестиране от 3то трим. 2019
Посредник: „НЮ ВИЖЪН 3“ ООД
Ангажимент на ФМФИБ е в размер на 19.1 млн. евро
Първо усвояване на такса
ФМ финализира разглеждането на първите няколко
инвестиции

Ефект на лоста
ФУНФ I
Частни
средста
€ 1.5 M

Публични
средства
€ 14.0 M

Период на
активно
инвестиране

Ефект на лоста
ФУНФ II
Частни
средста
€ 2.2 M

Публични
средства
€ 18.2 M

Приключил
Избор
на ФМ

Ефект на лоста
ФУНФ III
Частни
средства
€ 8,2
Публични
средства
€ 19,1

Период на
активно
инвестиране
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ФМФИБ приключи избора по ФМР и стартира избор на мениджър
за ФТТ. Затварянето на Фонда за рисков капитал също е по график.
ФОНД ЗА РИСКОВ КАПИТАЛ



Финансов посредник „Морнингсайд Хил" ООД. Опитни
професионалисти в инвестирането, които се завръщат в
България
Ангажиментът на ФМФИБ е в размер на 24.1 млн. евро
Инвестиционния период ще стартира до декември 2019
Изпълнението на предварителните условия е на
финален етап

КАПИТАЛОВИ И КВАЗИКАПИТАЛОВИ
ИНВЕСТИЦИИ ПРЕДСТАВЯНЕ, ЧАСТ II





ФОНД МЕЦАНИН/ РАСТЕЖ


Ангажиментът на ФМФИБ е в размер на 38.5 млн. евро



Процедурата е финализирана. Излязло решение.



Класиран „Бългериан Мецанин Партнърс“ ДЗЗД (вкл.
екип от Емпауър)



Подадена жалба от втория участник

ФОНД ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР


Специфичен инструмент, свързващ науката и бизнеса



Бюджет на инструмента 28.2 млн. евро



Процедурата стартира в началото на ноември 2019



Заявления за участие се приемат до 19 декември



Получени първи запитвания – налице е интерес
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Ефект на лоста
ФРК
Частни
средста
€ 10.5 M

Публични
средства
€ 24.1 M

ПРЕДСТОИ
ПЕРИОД НА
ИНВЕСТИРАНЕ

Ефект на лоста
ФМР
Частни
средста
€€ 16.5
14.6M
M
Публични
средства
€ 38.5 M

Предстои
Стартирана
подписване
процедура
на ОС

Ефект на лоста
ФТТ

Частни
средста
€ 13,5 M

В процес на
Стартирана
разработка
процедура
Публични
средства
14.6M
M
€€28.2
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Дълговите ФИ обхващат гаранции и финансиране със споделяне на
риска и подкрепят развитието на важни аспекти от бизнеса
ИНВЕСТИЦИОННА СТРАТЕГИЯ НА ДЪЛГОВИТЕ
ИНСТРУМЕНТИ В ОПИК
Иновации

ПО ОПИК
ИНСТРУМЕНТИ
ИНСТРУМЕНТИ
ДЪЛГОВИ
ДЪЛГОВИ
ОПИК
ПРЕДСТАВЯНЕ

Енергийна
ефективност
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Насочена към преодоляване на основните ограничения
на предприятията в иновационния процес, а именно
достъпа им до финансиране и значителните разходи за
изпълнение на иновационни проекти



По-широко застъпване на иновациите в предприятията
посредством насърчаване на иновационната среда



Повишаване на енергийната ефективност в подкрепяните
предприятия с цел намаляване на производствените
разходи, повишаване на екологичността и
конкурентоспособността им



Намаляване на консумацията на енергия; намаляване на
вредните емисии



Инструментите са структурирани по ПО 1: Технологично
развитие и иновации и ПО 3: Енергийна и ресурсна
ефективност на ОПИК
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Процедура за избор за гаранциите. Стартиране на пазарни тестове
за ФСР. Цялостното изпълнение е по график.
Портфейлни гаранции с таван на загубите, Иновации

ДЪЛГОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ОПИК
ПРОДЪЛЖЕНИЕ



Стандартен гаранционен инструмент със специфична
стратегия



Публичното финансиране от ок. 30 млн. евро ще мобилизира
ново портфолио от поне 150 млн. евро



Стартирана тръжна процедура и очаквани заявления за
участие до средата на януари

Ефектът на лоста за
ПГТЗ Иновации е
базиран на
принципа на ГТЗ,
т.е. 1:5

ВСтартирана
процес на
процедура
разработка

Портфейлни гаранции с таван на загубите, Енергийна
ефективност


Идентичен на предходната финансова структура



Ангажиментът на ФМФИБ възлиза на 40 млн. евро



Минимален очакван ефект на лоста 1:5



Стартирана тръжна процедура и очаквани заявления за
участие до средата на януари

Финансиране със споделяне на риска, МСП


Специфичен инструмент за финансиране на МСП



Бюджетът на инструмента е приблизително 15 млн. евро



Маркет тестът ще стартира тази седмица
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Предстои представяне на Критерии за избор на
операции

Ефект на лоста за
ПГТЗ ЕЕ е базиран
на принципа на
ГТЗ, т.е. 1:5

ВСтартирана
процес на
процедура
разработка

Ефект на лоста
ФСР МСП
Частни
средста
6.0M
M
€€6.4

Публични
средства
€ 15,0 M

Предстоящ
пазарен
тест
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