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Важно съобщение

Това Важно съобщение (Съобщение) е изготвено от МЕЙН Кепитъл („MANE Capital“) относно предлагането на ценни книжа на Син Карс Индъстри
АД („Дружеството“). За целите на това известие „Важно съобщение“ означава този документ, неговото съдържание или част от него, всяко устно
представяне, всеки въпрос или сесия отговори и всякакви писмени или устни материали, обсъдени или разпространени по време на
презентационната среща.

Информацията, изложена в това Съобщение, може да бъде обект на актуализации, ревизии, проверки и изменения и такава информация може
да се промени драстично. Нито МЕЙН Кепитъл, нито Компанията, нито някой от съответните им директори, служители, агенти, филиали или
съветници е задължен да актуализира или поддържа актуална информацията, съдържаща се в това Съобщение или да предоставя на получателя
на това съобщение достъп до всяка допълнителна информация, която може да възникне във връзка с него, и всякакви мнения изразени в това
Съобщение подлежат на промяна без предизвестие. Никой от МЕЙН Кепитъл, Компанията и който и да е от съответните им директори,
служители, агенти, филиали или съветници носят каквато и да е отговорност (при небрежност или по друг начин) за всяка загуба произтичащи от
каквото и да е използване на това Съобщение или по друг начин, произтичащ във връзка с това Съобщение.

Това Съобщение е с информационна цел и удобна справка. Това не е окончателен съвет, нито трябва да се разчита на него като такъв. Това
Съобщение не претендира да съдържа цялата информация, която може да е необходима за оценка на всяка потенциална транзакция и не
трябва да се разчота във връзка с всяка такава потенциална сделка. Всякаква прогноза, оценка или друго „прогнозно“ изявление в това
Съобщение само илюстрира хипотетично представяне при определени допускания за събития или условия и не е надежден индикатор на
бъдещото представяне.

Доколкото е налице, данните за индустрията и пазара, съдържащи се в това Съобщение, може да идват от официални източници или източници
на трети страни. Такива публикации, проучвания и анкети на трети страни обикновено заявяват, че съдържащите се в тях данни са получени от
източници, за които се смята, че са надеждни, но че няма гаранция за точността или пълнотата на тези данни. Докато МЕЙН Кепитъл и
Компанията вярват, че всяка от тези публикации, проучвания и анкети е изготвена от реномиран източник, МЕЙН Кепитъл и Компанията не са
проверили независимо данните, съдържащи се в тях. В допълнение, някои данни за индустрията и пазара съдържащите се в това Съобщение
идват от собствените вътрешни изследвания на Компанията и оценки, базирани на знанията и опита на управление на компанията на пазара.
Докато Компанията като цяло вярва, че подобни изследвания и оценки са разумни и надеждни, те и тяхната основна методология и допускания
не са проверени от независим източник за точност или пълнота и подлежат на промяна без предупреждение. Съответно, не трябва да се разчита
неоправдано на никоя от индустрията или пазарните данни, съдържащи се в това Съобщение.
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За Компанията



От пръв поглед

Изработва поръчкови спортни и състезателни автомобили 
от 2012 г.

SIN R1 GT4 печели множество състезания на три континента

Преход към „зелена“ енергия с електромобила L City
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Преглед на бизнеса

През 2021 г. Син Карс Индъстри АД стана публично дружество на Българска
фондова борса (тикер: SIN). IPO-то беше презаписано три пъти.

Електромобила L City беше хомологиран през второто тримесечие на 2022 г.
Производството в малки серии започна през юли 2022 г. Досега три превозни средства
са доставени на международни дистрибутори. Още 10 автомобила ще бъдат доставени
на клиенти до края на октомври 2022 г.

Компанията направи преход към електрически превозни средства.
Развитието на линията от леки търговски превозни средства L City с нулеви
емисии беше представено през 2019 г.

Син Карс Индъстри АД е бутикова автомобилна компания с повече от 10 години
опит в производството на ръчно изработени, поръчкови спортни и състезателни
автомобили.
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Мощната литиева батерия от 62,2 kWh получи отделна хомологация. Син
Карс произвежда собствени батерии и е сертифицирана да произвежда за трети
страни.



Световна разпознаваемост
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Управлението

➢ Компанията е основана от Росен Даскалов през 2012 г. От тогава той
действа като главен изпълнителен директор и председател на борда
на директорите, като в момента притежава 87,81% от компанията.

➢ Г-н Даскалов има повече от 30 години опит в автомобилната индустрия.
През 2001 г. започва бизнес за дистрибуция на авточасти.

➢ Бизнесът става официален дистрибутор на 10 немски фирми за OEM
части за България.

➢ Притежава оторизиран сервиз на BMW за северна България от 2008 г.

➢ Става шампион на България по картинг на 15 години. Добре познат
GT4 състезател. Росен създава свои собствени състезателни коли за 
участие в GT4 състезания.

➢ Има диплома за инженер от Техническия университет в Русе, 
България и е председател на Българската федерация по картинг.

➢ Той е ръководител на екипа и главен дизайнер на моделите SIN R1 и
L City.
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Пазарът и бизнесът на електрически лекотоварни
превозни средства
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През 2011 г. в света са продадени само 40 000 електромобила. През 2021 г. продажбите на електромобили вече 
са 4,7 милиона броя.

➢ До 2035 г. всички нови автомобили и ванове, 
продавани в ЕС, трябва да бъдат електрически.

➢ 35 милиона електрически превозни средства 
трябва да бъдат по улиците на Европа до 2030 г. (съгл. 
Зелена сделка на ЕС).

Електрическите двигатели предлагат редица предимства:

➢ Работят по-ефективно. 80% от електрическата енергия
се преобразува в задвижване. С двигатели с вътрешно
горене, само 25% от енергията се преобразува в 
задвижване;

➢ Изискват по-малко части. Електрическите двигатели са
по-евтини за произвеждане и по-евтини за поддръжка.

Предимството на традиционните автомобилни компании се крие в техния опит в изграждането на сложни
двигатели с вътрешно горене. Опростеността на електрическия мотор заличава това предимство и позволява на
нови конкуренти да навлязат на автомобилния пазар.

ИЗТОЧНИК: Международна агенция по енергетика
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Пазарът на автомобили в ЕС (разбивка по вид гориво)

Автомобилният пазар в Европа е в процес на голяма трансформация. През първото полугодие на 2022 г.
общите регистрации на нови автомобили в ЕС са намалели с 15,7%. Междувременно регистрациите на нови
електромобили са се увеличили с 11,1%.

ИЗТОЧНИК: Европейска асоциация на производителите на автомобили

Пазарният дял на електромобили достигна 9,9% от всички продадени
автомобили през първото полугодие на 2022 г. или 457 608 бр.

През първото полугодие на 2021 г. този дял е съответно 7,5% или 356 
328 единици.

Това показва ръст в единици от 28,4% на годишна база.

(Данни: май 2022 г., Европейска асоциация на производителите на автомобили)

ИЗТОЧНИК: Евростат

236% ръст на год. база
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➢ Показателите на Евростат
показват че това драстичното
преминаване към електромобили
стартира през 2020 г.

➢ Делът на електромобилите като
част от всички нови превозни
средства се е увеличил 2,4 пъти.

➢ Зелената сделка на ЕС ще бъде
основен двигател за сектора
следващите 8 години (поне до
2030 г.).



Регистрации на микробуси в ЕС (по вид гориво)

Пазарът на електрически търговски превозни средства
(eLCV) в ЕС расте по-бързо (50% на годишна база) от общия
пазар на електромобили (28% на годишна база).

Електрическите ванове преминаха от 1% пазарен дял през
2017 г. достигайки до 2,9% през 2021 г.

Безвъзмездни средства от ЕС за „Зелена сделка“, достигащи
до 100% субсидия за общините и 50% субсидия за
собствениците на фирми, допълнително ще подхранват
търсенето.

ИЗТОЧНИК: Европейска асоциация на производителите на автомобили
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259% ръст

➢ Регистрирани са 1 607 669 нови микробуса (дизелови
и електрически) в ЕС през 2021 г.

➢ Стремим се към улавяне на 1% от леките търговски
превозни средства в ЕС, което би означавало
реализиране на 16 077 бр. L City на година.

➢ Това означава потенциален годишен приход за Син
Карс Индъстри в размер на 800 милиона евро.
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Глобален пазар на леки търговски превозни средства (LCV).

➢ Продажбите на леки търговски превозни средства се
движат от електронната търговия;

➢ Онлайн покупките и доставки в последната миля се
доставят с микробуси;

➢ Търсенето на лекотоварни автомобили се очаква да
нарасне заедно с електронната търговия

➢ Глобалният пазар на леки търговски превозни средства
се очаква да достигне $786,5 милиарда до 2030 г.
(юни 2021 г., Allied Market Research)

➢ През 2021 г. FedEx обяви цел за 50% от всички нови
закупени ванове, да бъдат електрически до 2025 г.;

➢ До 2030 г. 100% от всички новодоставени ванове за
FedEx ще бъдат електрически.
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Morgan Stanley очаква глобалната електронна търговия да нарастне от $3,3 трилиона днес до $5,4
трилиона до 2026 г.

(14 юни 2022 г., „Ето защо растежът на електронната търговия може да остане най-силен за по-дълго“, Morgan Stanley)



Търсенето на електрически лекотоварни превозни средства е във възход

Проучване на транспорта и околната среда от март 2022 г.
установи, че:

➢ 36% от куриерите в ЕС вече имат поне един електрически ван;

➢ Други 32% от куриерите в ЕС планират да закупят електрически
ван през 2022 година;

➢ Други 16% от куриерите планират да закупят електронен ван след
пет години;

➢ Средностатистическият електрически ван вече е с 25% по-евтин на
километър за притежаване и опериране от средния дизелов ван;

➢ Според същото проучване, няма достатъчно доставки на
електрически ванове за задоволяване на нарастващото търсене.

Шофирането с дизелови микробуси струва на собствениците и операторите на микробуси не само по-високи
данъци и компенсиране на въглеродни емисии, но и плащането на такси за навлизане в зони с ниски емисии в
градовете, в които са базирани голям процент клиенти на последната миля “, FLEETEUROPE

➢ Регистрацията на всички видове нови дизелови лекотоварни автомобили в ЕС е намаляла с 23,3% през 2022 г. (януари-май);

➢ Основната причина за спада на продажбите е свързана с целите на ЕС за нулеви емисии: собствениците на автопаркове може да
държат върху съществуващи дизелови микробуси поради прекъсвания на веригата за доставки на електрически лекотоварни превозни
средства FLEETEUROPE
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Предимствата на електрически лекотоварни превозни средства

➢ До 2030 г. 100% от всички новодоставени
микробуси на FedEx ще бъдат електрически.

➢ През 2022 г. американският гигант за
търговия на дребно Walmart закупи 4500
електрически превозни средства от Canoo.

➢ Превозните средства с двигатели с вътрешно горене използват
само 25% от енергията за задвижване;

➢ Операторите на автопаркове забелязват предимствата на 
електромобилите и предприемат незабавни действия

➢ Безвъзмездни средства от ЕС за „Зелена сделка“, достигащи
до 50% субсидия за бизнеса, допълнително подхранват
търсенето.

➢ UPS ще закупи 10 000 електрически
микробуса от Arrival (стартъп в Англия)

Проучване „Транспорт и околна среда“ показва, че лекотоварните електромобили са с до 25% по-
изгодни при пробег на километър от тези използващи двигатели с вътрешно горене. (30 март 2022 г.)

Предназначен за куриерски доставки в
града, по-високата кабина на L City
Courier предлага директен достъп до
товарното отделение.
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Стълбове на растежа

➢ Morgan Stanley очаква
глобалната електронна
търговия да достигне
5,4 трилиона долара до 
2026 г.

➢ онлайн покупките се 
доставят с микробуси в 
Последната миля.

➢ 48% от транспортните
компании планират да 
купят електромобил до 
2026 г.

➢ Само нови коли и 
ванове с нулев CO₂ 
ще бъде разрешено 
да бъдат продавани
в ЕС след 2035 г.

➢ 35 милиона
електромобили ще
бъдат по улиците на 
ЕС до 2030 г.

➢ Електромобилите 
предлагат пробег от 
над 200 км, когато е 
напълно зареден.

➢ Възможността за смяна
на батерията ще
осигури повече
приходи за 
производители на 
електромобили.

Подобрен пробег на 
батериите

Въглеродна 
неутралност

Електронна търговия

Глобалният пазар на леки търговски превозни средства се очаква да достигне 16,03 милиона единици до 2026
г. поради скока в броя на инфраструктурните проекти и процъфтяващия сектор на логистиката и електронната
търговия – RESEARCHANDMARKETS

Ако една компания успее да улови 0,1% от глобалния пазар
на лекотоварни превозни средства през 2026 г. това ще се
превърне в 16 030 автомобила на година или 800 милиона
евро годишен приход
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Финансовия отзвук

➢ eLCV са по-ефикасни. 
80% от електрическата
енергия се преобразува в 
задвижване.

➢ Оперативните разходи за 
eLCV са с цели 25% по-
евтини

➢ Безвъзмездни средства от 
Зелената сделка, 
достигащи 50% субсидия 
за собственици на фирми



Автомобилната индустрия в България
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ИЗТОЧНИК: Българска агенция за инвестиции

80%от сензоритевъввсичкиевропейскиавтомобилисанаправенивБългария



Ключови данни за българската автомобилна индустрия (2021)
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ИЗТОЧНИК: Българска агенция за инвестиции

EUR 4.3 B

Оборот (2020)

67 000 +
Работници

9,9 of 10
Износ

270+
Компании

28
R&D центъра

11%
от БВП на държавата



Преглед на предлагането



Подробности за увеличението на капитала

Приходите от предлагането ще бъдат използвани за:

➢ €2,312,527 за увеличаване на капацитета на производствените мощности в Русе, България, където в
момента се произвеждат електрическите търговски превозни средства L City. След това разширение Син
Карс ще може да произвежда до 500 електромобила годишно в Русе, България. Срок: юни 2023 г.;

➢ €5,590,000 ще бъдат използвани за започване на изграждането на нов завод за електрически превозни
средства в Румъния. Първоначално фабриката ще има капацитет да произвежда до 3000 автомобила
годишно. Срок: декември 2026 г.;

➢ €80,369 ще се използва за предлагане на разходи и нужди от оборотен капитал.

Размер на предлагането: 15,613,188 лв.
(€7,982,896)

Обем на предлагането: 13,695,779 броя нови акции

Емисионна стойност: BGN 1.14

Метод: Търговия с права (3 права са необходими за
записване на 2 акции);

Период на предлагането: Октомври 2022

Очаквам free float след предлагането: 46%

Инвеститорите, които имат интерес да участват в
предлагането, ще трябва да придобият права. За да
запишат 2 нови акции на Син Карс по 1,14 лв. за
брой, всеки инвеститор трябва първо да придобие
3 права на участие. Настоящите акционери
автоматично ще получат едно право за всяка
притежавана акция.
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Използване на средствата



Ангажименти, които изпълнихме - I

През 2021 г. Син Карс Индъстри АД набра 2 000 000 лв. чрез IPO на Българска фондова борса. Предложението беше
презаписано три пъти. Средствата бяха използвани за създаване на модерен център за научноизследователска и
развойна дейност, в който ще се проектират и произвеждат автомобилни компоненти в малки партиди. Закупено е
оборудване за роботизираните клетки в Русе, където се произвеждат електромобилите L City. До края на 2022 г. Син
Карс ще може да сглобява две превозни средства на седмица на една смяна.
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➢ Две превозни средства L City бяха
продадени на Йохан Краан, който е
дилър на L City за Холандия.

➢ Още 10 превозни средства ще бъдат
доставени на Йохан Краан до края на
октомври 2022 г.

➢ Трети автомобил е даден за тест в
представителство на Skoda в Германия, с
опция за покупка.

Средствата от предлагането бяха
използвани и за сглобяването на четири
тестови автомобила L City през 2022 г.

Сглобяването на четирите тестови превозни
средства беше извършено с помощта на
концепцията Matrix Manufacturing, която
използва роботизирани клетки вместо
поточна линия.
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Ангажименти, които изпълнихме - II
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Разбивка на използваните средства (действителни)

Activity according to the 2021 offering Funds spent Funds spent Status Note

€ BGN

Laser for cutting pipes and metal sheets 144,000        281,640        Completed The laser has been installed 

and is operating

Mobile app for L City vehicles 74,000         144,731        Completed The app allows monitoring 

and management of L City 

fleet of vehicles

SOLIDWORKS software 26,000         50,852         Completed Software for modeling and 

design of auto parts

Hiring and training of additional auto 

workers

410,000        801,890        Completed Currently, Sin Cars has 25 

employees

7 L City test vehicles 234,000        457,664        58% Completed Part and components for 7 L-

City vehicles have been 

purchased.  4 have been 

produced

Robot cells for welding and painting of car 

chassis

55,000         107,571        Not complete Delivery agreement has been 

signed.  First installment 

paid

Other 139,000        271,860        Completed Facility repairs, IPO 

expenses, marketing, etc.

Total 1,082,000   2,116,208   

Source: "Sin Cars Industry"AD



Следващи стъпки в Русе

Син Карс Индъстри АД се нуждае от
допълнителни 2 312 527 €, за да завърши
разширяването на обекта в Русе, България.

Investment Funds (€) Funds (BGN)

App development 44,161 86,371

Robot cells for welding and painting of car chassis 53,366 104,375

Tables for production cells 30,000 58,675

Molds for exterior car panels 300,000 586,749

Molds for interior car parts 200,000 391,166

ERP + CRM 200,000 391,166

Dust painting machine 10,000 19,558

Painting facility 200,000 391,166

Robots for painting 200,000 391,166

Auto painting booth 100,000 195,583

Laser for cutting pipes and metal sheets 150,000 293,375

Hose crimping machine 10,000 19,558

Pipe bending machine 45,000 88,012

Electric battery storage 50,000 97,792

CNC machine 300,000 586,749

KUKA robots for cutting (two robots) 100,000 195,583

KUKA robots for welding (two robots) 100,000 195,583

KUKA robots installation 20,000 39,117

Other equipment 200,000 391,166

Total 2,312,527 4,522,910

Source: "Sin Cars Industry" AD
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Производственият процес

Матрично производство 

➢ Производство без поточна линия;

➢ Сглобяването се извършва в специализирани роботизирани
клетки;

➢ Превозните средства се прехвърлят от клетка в клетка;

➢ Процесът е гъвкав и лесен за настройка и управление;

➢ Перфектен за производство в малки серии

➢ Позволява монтаж на няколко вида превозни средства на 
място

Син Карс Индъстри АД ще използва концепцията „Матрично производство“ вместо поточна линия за 
съоръжението в L City

Производство на поточна линия

➢ Високи капиталови разходи;

➢ Труден за настройване;

➢ Ефективен за сглобяване само на един тип превозно
средство в големи количества.
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Финансов ефект от инвестициите в Русе

*Син Карс Индъстри АД все още няма клиентски поръчки за прогнозирания брой автомобили. Дружеството няма да генерира очакваните
приходи, ако ръководството не успее да осигури купувачите. Очакваните числа в таблицата са обект на голяма степен на несигурност и 
Компанията може да не ги постигне частично или напълно.

След разширяването на завода в Русе, Компанията ще има капацитет да произвежда 500 електрически
лекотоварни автомобила годишно при три смени на работа. Очаква се разширението да приключи до юни
2023 г. Очаквано въздействие върху продажбите и EBITDA:

Vehicles per year* Expected revenues per year (BGN) Expected EBITDA per year (BGN) EBITDA per share (BGN)

150 16,129,143 366,031 0.01

300 32,258,287 2,282,796 0.07

500 53,763,811 6,238,871 0.18
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Фабриката в Румъния (CapEx)

➢ Със средствата, събрани чрез настоящото
предлагане, Син Карс Индъстри ще продължи с
изграждането на фабрика за производство на
автомобили в окръг Гюргево, Румъния.

➢ Новата локация ще бъде на по-малко от 20
километра от сегашната производствена база в
Русе.

➢ Новата фабрика ще се изгражда поетапно.
Първият етап ще има производствен капацитет от
3000 автомобила годишно и ще изисква
инвестиция от 5,6 милиона евро.

➢ Допълнителен производствен капацитет ще бъде
разработен с увеличаването на продажбите на
автомобили L City.

➢ Румъния е една от водещите нации в
производството на автомобили в ЕС. В
автомобилната индустрия в страната работят над
197 000 души (четвъртата най-голяма автомобилна
работна сила в ЕС).

➢ Син Карс Индъстри АД иска да се включи в
набора от висококвалифицирани работници и
инженери в Румъния.

Invest ment Funds (€) Funds (BGN)

Design of  indust rial and ot her facilit ies 450,000 880,124

Building of  indust rial, administ rat ive and ot her facilit ies 6,250,000 12,223,938

Bank loan will be used for the construct ion with 20% equity part icipat ion1,250,000 2,444,788

Bat tery assembly line 50,000 97,792

Pellet  carts 105,000 205,362

ERP + CRM 300,000 586,749

Cut t ing press 100,000 195,583

Dust  paint ing line 50,000 97,792

Paint ing facility 300,000 586,749

Painint  robots 400,000 782,332

Auto paint ing booth 200,000 391,166

Pin molds 150,000 293,375

Equipment  of  elect rical department 50,000 97,792

Cable cut t ing machines 50,000 97,792

Laser for cut t ing pipes and metal sheets 300,000 586,749

Hose crimping machine 60,000 117,350

Pipe bending machine 45,000 88,012

Elect ric bat tery storage 50,000 97,792

CNC machine 300,000 586,749

KUKA robots line 300,000 586,749

KUKA robots for cut t ing (two robots) 400,000 782,332

KUKA robots for welding (two robots) 300,000 586,749

KUKA robots installat ion 50,000 97,792

3D Scanner 50,000 97,792

Quality control laboratory 30,000 58,675

External molds line 250,000 488,958

Subt ot al 3,890,000 7,608,179

Tot al 5,590,000 10,933,090
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Финансови прогнози*

*Дългосрочните финансови прогнози на Син Карс се основават на предположения за ръста на продажбите и разходите, които могат или не могат да 
се материализират в бъдеще. Ръководството и съветниците от МЕЙН Кепитъл смятат, че прогнозите са реалистични.

28

Revenue and profit forecasts 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Electric vehicles - Ruse (units) 400              450              500              500              500                500                500                

Electric vehicles - Romania (units) -                  -                  -                  -                  900                3,000             3,000             

Total electric vehicles (units) 400              450              500              500              1,400             3,500             3,500             

Electric vehicle revenues (лв) 43,410,038 49,965,632 55,935,869 57,054,586 163,811,656 415,517,140 419,672,312 

R1 units 2                  2                  2                  2                  3                    3                    4                    

R1 revenues 1,891,209     1,910,121     1,929,223     1,599,098     2,547,190       2,572,662       3,443,341       

Total revenues 45,301,247 51,875,754 57,865,092 58,653,684 166,358,846 418,089,802 423,115,653 

EBITDA 4,759,897     6,374,804     7,883,882     7,588,928     9,137,246       18,613,471     14,119,455     

Net income 4,128,664     5,373,796     6,495,043     6,092,470     7,443,343       15,967,583     11,925,356     

EPS 0.12             0.16             0.19             0.18             0.22               0.47               0.35               

Source: "Mane Capital" AD

Ratios 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

EBITDA margin 10.5% 12.3% 13.6% 12.9% 5.5% 4.5% 3.3%

Net profit margin 9.1% 10.4% 11.2% 10.4% 4.5% 3.8% 2.8%

ROA 16.0% 14.5% 14.4% 11.6% 10.0% 11.8% 6.4%

ROE 21.4% 22.4% 21.7% 16.8% 17.3% 29.2% 17.4%

Source: "Mane Capital" AD



Справедлива стойност на акция (оценка)

Ръководството на Син Карс Индъстри АД и съветниците от МЕЙН Кепитъл АД смятат, че при цена на
предлагане от 1,14 лв. за акция, акциите на дружеството предлагат голяма стойност за инвеститорите. Ако
предположенията във финансовия модел се окажат верни, справедливата стойност на акциите може да бъде
поне 1,97 лв. на акция (при постоянен темп на растеж от само 1% след 2029 г.).
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DCF 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Cost of equity 13.65% 13.65% 13.65% 13.65% 13.65% 12.15% 12.15%

Net income 4,128,664   5,373,796   6,495,043   6,092,470   7,443,343     15,967,583   11,925,356   

Less increase in current assets 12,852,479   1,972,352     1,796,801     236,578       32,311,549     75,519,287     1,507,755       

Plus increae in current liabilities 11,356,147   1,836,585     1,935,939     359,298       29,814,781     69,977,668     2,609,302       

Add back depreciation 150,800       380,800       643,300       798,300       848,300         855,800         855,800         

Equity cash flows 2,783,133   5,618,829   7,277,480   7,013,491   5,794,876     11,281,763   13,882,703   

Capex 3,200,000     6,000,000     4,500,000     1,700,000     300,000         -                    -                    

Debt financing (34,000)        (34,000)        (34,000)        (34,000)        (34,000)          (34,000)          (34,000)          

Equity Free Cash Flows (450,867)     (415,171)     2,743,480   5,279,491   5,460,876     11,247,763   13,848,703   

NPV  of forcasted cash flows 18,908,379 (388,345)      (314,649)      1,829,498     3,097,795     2,819,379       5,545,882       6,088,556       

Constant growth rate 1.0%

NPV of terminal value 48,690,040 

Total NPV 67,598,419 

NPV per share 1.97          

Source: "Mane Capital" AD
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Лекотоварния електромобил L CITY



От състезанията до градския транспорт

➢ През 2018 г. Син Карс представи електрически
автомобил SIN R1 550 Hybrid

➢ L City беше предвидена линия от електрически
превозни средства

➢ Компанията проектира и патентова собствено собствено
шаси и окачване

➢ Син Карс разработи собствена батерия

➢ Патент №67420 B1 за многофункционална платформа 
за електрически превозни средства
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L City – N1 хомологирано превозно средство

➢Батерия: 62.2 кВч

➢ Зареждане: тип 2, 10 кВ, 7
часа до пълно зареждане

➢WLTP Пробег: 265 км

➢Макс. скорост: 80 км/ч

➢ Задвижване: Задно или 4х4

➢Пътен просвет: 270 мм

➢Междуосие: 3000 мм

➢Полезен товар: 980 кг

➢ Товарен обем: 8 м³

➢ Хомологация от TÜV SÜD: N1
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L City Koffer и N1 конкурентите
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Koffer S

63

265

980

12

80

55,900

e-Sprinter

47

158

731

11

80

61,395

eCrafter

35.8

173

975

10.7

90

66,736

E-Ducato

47

235

690

10

100

62,721

e-Jumper

37

117

NA

8

110

57,990

кВч

км

кг

м³

км/ч

€

Батерия

Пробег

Полезен товар

Товарен обем

Макс. скорост

Цена

Master ZE

52

203

1,308

13

100

61,850



L City Koffer и стартиращите N1 конкуренти
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Koffer S

63

265

980

12

80

55,900

BoxWork L

40

187

905

8

85

54,086

VAN

67

340

975

9.6

NA

NA

кВч

км

кг

м³

км/ч

€

Батерия

Пробег

Полезен товар

Товарен обем

Макс. скорост

Цена

e Deliver 3

50

243

945

4.8

120

55,000

Goupil G6

30

150

900

9

80

56,900

MPDV1

60

402

699

5.7

NA

NA



Собствена хомологирана батерия
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Собствен софтуер и приложение L City
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Център за развойна дейност



Иновативна система за бърза смяна на батерията

➢ Иновативната система за смяна на батериите
на Син Карс увеличава време за работа на
автомобила за клиентите;

➢ Системата предлага добавена стойност за
собственика на автомобила;

➢ Продукт с добавена стойност за клиентите ще
се превърне в добавена стойност за
компанията;

➢ Стойността на батерията е около 30% до 40%
от продажната цена на автомобила;

➢ Очаква се системата за размяна на батерии да
се превърне в двигател на приходите за
компанията.

➢ Системата е идеална за оператори на
автопаркове, като FedEx и DHL;

➢ Позволява по-дълго използване на
търговските превозни средства.
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Предимствата на платформата L City

➢ Готови за употреба стоманени профили

➢ Без формоване на ламарина

➢ Горещо поцинкована

➢ Модулен тип и лесно мащабируема

➢ Ниски капиталови разходи за производство

➢ Надеждност от моторни спортове

➢ Лесна за поддръжка
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Собствени иновативни решения на L City
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Процесът на сглобяване на шасито
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Бъдещето на R1



Бъдещето на R1

Син Карс използва R1 за тестване на дизайнерски
концепции и материали върху високотехнологични
превозни средства. Натрупаният опит ще бъде от полза
за нашите електромобили.

В момента компанията разполага с два напълно готови
SIN R1 в очакване на нови клиенти. Автомобилите са
налични в шоурума на фирмата в Русе, България.

(Позвънете на +359 888 927 467)

Компанията очаква да продава 2-3 модела R1 на 
година в обозримо бъдеще. Изпълнителния директор -
г-н Даскалов ще продължи да участва лично в 
сглобяването на всеки нов автомобил R1

44



Очаквайте електрически суперавтомобил SIN R1!

Производствен капацитет: 3-5 автомобила
годишно
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Контакти

МЕЙН Кепитъл АД

бул. Гоце Делчев 98, 1404 София, България

+359 2 858 33 11; +359 893 540 005

tassev@manecapital.com

www.manecapital.com  

Син Карс Индъстри АД

бул. Трети март 56, 7000 Русе, България

+359 888 927 467; +359 892 211 954

viktor.stoyanov@sincars.co.uk 

www.sincars.bg
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