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Интерес от чуждестранен инвеститор към производствени компании в България

Профил на инвеститора

• Придобиване/MBI, местният 

мениджмънт може да остане като 

партньор

• Дългосрочната цел е придобиване на 

мажоритарен дял, миноритарен дял  

може да бъде първа стъпка

• Приключване на сделката за 6-12 

месеца

Предпочитана структура на сделка

• Чуждестранен инвеститор

• Бизнес история в България

• Опит в производствения сектор

СОРТИС Инвест работи по мандат от чуждестранен инвеститор, който има интерес да придобие производствена
компания в България със следните критерии:

Критерии Предпочитания

Оборот 10-80 млн. лева

Доходност
Печеливш работещ бизнес, или в процес на оздравяване с ясен път за 

подобряване на рентабилността

Сектори
Широк спектър - за предпочитане производствен сектор или услуги. 

Стабилен бизнес модел, ниска зависимост от технологични промени.

Труд
Интензивност на труда: ниска до средна. Качество на труда: средно до 

високо

Пазари За предпочитане експортна ориентация, 50+% износ

Концентрация на 

клиенти

Предпочитание за обслужване на по-малък брой големи клиенти с 

утвърдени отношения, пред еднократни покупки от многобройни клиенти

Регулации Ниска зависимост от регулации, особено местни

Цел на 

инвеститора
Добавяне на стойност чрез участие в оперативното управление
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Контакти

Мартин Паев, CFA

Изпълнителен директор

paev@sortis.bg

+359 88 50 50 200

Азимут Бизнес Център

Бул. Гоце Делчев 98

София, България

+359 2 943 90 70 

www.sortis.bg

Ограничаване на отговорността

Този документ е изготвен от SORTIS Invest изключително в полза и за вътрешната употреба на получателя и не носи никакво право на публикуване или разкриване на друга страна без предварително писмено

съгласие от SORTIS Invest. Единствената цел на този документ е да представи на получателя общ преглед на предмета, обсъден тук, с цел предварително да се посочи възможността за бъдеща транзакция или

транзакция. Всеки получател потвърждава, че този документ ще бъде използван единствено за такава цел.

Информацията в този документ се основава на публична информация и прогнози на SORTIS Invest и отразява преобладаващите условия и нашите виждания към тази дата, като всички те подлежат на промяна. При

подготовката на този документ разчитахме на и без независима проверка приехме точността и пълнотата на цялата налична информация от публични източници или която беше прегледана по друг начин от нас.

Въпреки че SORTIS Invest предприе разумни мерки, за да гарантира, че съдържащата се тук информация е точна, ние отхвърляме всякаква отговорност за съдържанието или пропуските от този документ на всяка

друга съществена информация.

В допълнение, нашите анализи не са и не предполагат да бъдат оценки на активите, акциите или бизнеса на компанията или компаниите, съдържащи се в този документ. Информацията в тази презентация не отчита

ефектите от евентуална транзакция или транзакции, включващи действителна или потенциална промяна на контрола, която може да има значителни ефекти върху оценката и други.

Димчо Димитров

Директор Инвестиционно банкиране

dimitrov@sortis.bg

+359 88 42 19 402
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Финансов консултант на Купувача

http://www.sortis.bg/

