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Основна информация 
 
• Размер:  16 милиона евро 
• Инструменти: дялови и хибридни инструменти, мандат 

за коинвестиции 
• Размер на сделки: EUR 0.6m – EUR 20m 
• Целеви индустрии: търговия на дребно, логистика и 

транспорт, здравеопазване, индустриални производства, 
хранителна индустрия. 

• Финансиране: Европейски Инвестиционен Фонд, 
Инициатива JEREMIE Bulgaria  

Предимства 
 
• Екип от предприемачи и опитни 

мениджъри 
• Разнообразни квалификации и 

индустриални експертизи в 
екипа 

• Широка мрежа от контакти  
• Вътрешно разработен подход за 

управление на инвестициите  
 

Транзакции в общ размер от 47м евро  
3100 служители в портфолио компаниите  

Общи приходи от 48м евро 

2  
години от 
създаването 
 

100  
Компании, 
разгледани 
във Фонда   

5 
сделки 
 
 

Разнообразие от структури на сделки и 
етапи на развитие на компаниите.  

11м евро 

Инвестиции 
 
 

2 
Изхода 
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Дялови инвестиции и трендове в Централна и Източна Европа 

in million EUR 
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Investments in CEE region by sector 
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Бизнес средата в България: 

 Семейни компании, достигнали максимален органичен растеж 

 Пазарни лидери с проблемно финансовo управление (неподходящи капиталови 

структури, свръхзадлъжнялост) 

 Възможност за пазарни консолидации 

 Висок потенциал за регионална експанзия  
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Инвестиционни възможности в региона 
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Инвестиционно портфолио (I)  

Компания: City Clinic 

Бизнес: Втората най-голяма група частни 

болници в България.  

Приходи (2015): 19 милиона евро 

EBITDA (2015): 0,6 милиона евро 

Служители: 600 

Обща Инвестиция: EUR 35м,  Декември 2014 
 
Описание: Инвестиция за създаване на модерна 
онкологична болница 
- 20 000 пациенти годишно 
- Модел на Университетския център "МД 

Андерсън" в Хюстън, САЩ, най-добрият 
онкологичен център в света.    

- Високотехнологично оборудване за първи път в 
България  
 

Изход: Април 2016, продажба на „Аджъбадем„ 
глобална група частни болници, отличие за здравни 
услуги.  
- 3,500 легла  
- 22 болници  
- 3 държави 
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Инвестиционно портфолио (II)  

Компания: MammothDB 

Бизнес: иновативно  технологично решение за 

анализ на големи бази данни.  

Ниво на развитие: ранен етап/early stage 

Приходи (2015): EUR 489K 

EBITDA (2015): EUR (544K) 

Обща Инвестиция: EUR 1.6м,  Април 2015 

Съинвеститор: 3TS Capital Partners   

Описание: Инвестиция за последващо продуктово 

развитие, разрастване на продажби, навилизане в 

Западна Европа и САЩ. 

 

 
  

 

 
 

MammothDB печели Business Innovation Award 
за DHL Predictive Analytics Solution 

MammothDB  сред най-добрите стартъпи за 
големи данни (Big Data) за 2016 според Tech 
Trailblazers Awards 

MammothDB  начело в списъка на CIO за 100те 
най-обещаващи стартъпи за анализ на големи 
данни (Big data) 
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Инвестиционно портфолио (III)  

Компания: Cremio 

Бизнес: производител на млека и продукти на 

растителна основа,  износ в повече от 20 страни в 

Централна и Източна Европа и Азия.  

Приходи (2015): 18 милиона евро  

EBITDA (2015): 2 милиона евро 

Служители: 250  

Обща Инвестиция: 6 милиона евро,  Юни 2015 

Описание: Увеличение на производствен капацитет, 

оптимизация на производство, оборотен капитал, R&D, 

подобряване на управленска отчетност 
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Инвестиционно портфолио (IV)  

Компания: Мундус Сървисиз 

Бизнес: Най-голямата компания в България за 

Фасилити Мениджмънт услуги, включително 

почистване, техническа поддръжка, озеленяване и 

административни услуги 

Приходи (2015): 10 милиона евро 

EBITDA (2015): 0,9 милиона евро 

Служители: 2300  

Обща Инвестиция: 5 милиона евро,  Декември 

2015, сливане на Вики Комфорт 2004 и Фасилити 

Оптимум България  

Описание: Развитие на нови линии услуги, създаване 

на управленски и административен капацитет, 

технологични подобрения 
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Благодаря за вниманието! 

Станислав Николаев 
 


