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I. Компанията
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Кратък преглед на компанията
Резюме на бизнеса
Сирма Груп Холдинг АД е най-големият български ИТ разработчик с над 23 годишна успешна
история. Компанията представлява холдингова структура, която инвестира и управлява както
стратегически така и оперативно технологични бизнеси.
Главните компании в групата и техните респективни дейности са както следва:
• Сирма Солюшънс: услуги за мобилни и телеком технологии, електронно правителство, сложни
бизнес системи и облачни инфраструктури;
• Онтотекст: разработчик и доставчик на семантични технологии;
• ЕнгВю Системс София: CAD/CAM системи за производство при опаковъчни и измерителни
индустрии;
• Сирма Бизнес Консултинг: ИТ и бизнес решения за банки и финансови институции;
• Сирма АйТиТи: платформа за семантична интеграция, съдържание, сътрудничество и
управление на предприятието
• Датикум: център за данни с постоянен и доверен достъп до базата;
• Сирма АйЕсДжи: уеб базирани решения и услуги в сферата на застраховането;
• Sirma USA: специализирана в разработване на софтуер, системна интеграция и продуктов
дизайн.

Консолидирани приходи (в хил. лв.)
25.7%
CAGR

27,865

22,768
17,636

2012

2013

BGN

27.9m
Вътрешен
пазар
53.0%

2014

2014

Износ
47.0%
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Ключови моменти от развитието
Сирма е основана от
група студенти и
приятели. Компании
са регистрирани
едновременно в
Канада и България.

EngView Systems Corp.,
Канада, се фокусира
върху специализирани
CAD/CAM системи за
листови материали.

WorkLogic Corp.
Успешно успешно
въвежда система в
Библиотеката на
парламента и във
Федералната
Избирателна Комисия
в Канада. Създава се
Онтотекст.

WorkLogic Corp. –
квалифициран доставчик
на ИТ решения и услуги
за онлайн инициатива на
Федералното
правителство на Канада.
Онтотекст Лаб – найактивният български
участник в рамковите
програми на
Европейската Комисия.

Преобразуването към
холдингова структура
започва. Датикум (data
center) ще посрещне
засиленото търсене на
хостинг и управляеми
услуги (managed
services) – облъчни и
виртуални машини/
инфраструктура.

Сирма Солюшънс
стартира Loyax –
иновативна лоялна
платформа за
бизнеса.

1992

1998

2000

2003

2008

2012

1996

WorkLogic Corp.,
базирана в Отава, е
основана с фокус
изграждането на
цялостни Интернет
базирани решения за
държавната
администрация и
големи организации.

1999

EngView Systems
печели Европейската
Награда за
Информационни
Технологии.

2002

Сирма Солюшънс
подписва дългосрочен
договор с найголямата българска
банка и голям договор
с Министерството на
отбраната на България.
Сирма Медия създава
първото решение за
проверка на правописа
в MS Office.

2007

Сирма Солюшънс
основава Panaton
Software Inc. –
дъщерна компания в
САЩ, натоварена с
местните продажби и
маркетинг на услугите
й.
Основана е Сирма
Бизнес Консултинг.

2010

Сирма придобива ISG
Ltd., компания със
значителен опит в
доставката на уеб
базирани решения за
всички канали и
заинтересувани
страни в мрежата на
даден застраховател.

2014

Онтотекст доставя
семантични софтуерни
решения на BBC, the
Financial Times и други
сериозни медии.
Измежду неговите
клиенти е и топ 5
фармацевтична
компания -AstraZeneca.

Пълна диаграмна история на развитието на Сирма Груп Холдинг е налична на http://goo.gl/nEE13s
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Ключови мениджъри (членове на СД)
Цветан Алексиев

Георги Маринов

Атанас Киряков

Цветомир Досков

Изп. директор на
СГХ,
Изп. директор на
Сирма Солюшънс

Председател на
СД на СГХ,
Изп. директор на
ЕнгВю

Член на СД на
СГХ,
изп. директор на
Онтотекст

Член на СД на
СГХ,
изп. директор на
Сирма Бизнес
Консултинг

Чавдар Димитров

Саша Безуханова

Петър Статев

Йордан Недев

Член на СД в СГХ
и Датикум,
Изп. директор на
Сирма Солюшънс

Независим член
на СД на СГХ,
присъединява се
към Сирма през
2014 г.

Независим член
на СД на СГХ,
присъединява се
към Сирма през
2014 г.

Независим член
на СД на СГХ,
присъединява се
към Сирма през
2014 г.
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Корпоративна структура
Сирма Груп Холдинг

11 дъщерни компании
3 асоциирани компании
4 консорциума
Всяка бизнес линия в отделна дъщерна
компания
Компании в САЩ, Бразилия и Обединеното
кралство
Миноритарни акционери в дъщерните
дружества са основно служители на Групата

Преструктуриране през 2014 г. с цел отделяне
на неефективни бизнеси

32.8%

NEVEQ притежават 30% от Онтотекст

USA

LATIN
AMERICA
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Making sense of text and data
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Свързване на текст и данни
Какво?

NoSQL база данни и
С-ми за управление на съдържание
Как?
Управление на големи бази данни и
използването им за анализ на текст
За какво? Публикуване на информация и
търсене и анализи на данни
Клиенти
•
•
•
•
•

Бизнес новини: Financial Times, Euromoney
Научни издателства: Oxford Univ. Press, Willie, IET
Медии и други издатели: BBC, DK, Getty, Disney, ...
Фармацевтични фирми: AstraZeneca
Правителство: US, UK, Canada, UN

Sep 2015
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NoSQL Бази Данни
inferred

owl:SymmetricProperty

owl:relativeOf

ptop:Agent

ptop:parentOf
rdfs:subPropertyOf

rdf:type

ptop:Person

owl:inverseOf

− Драстично намаляват цената за работа с
множество източници на информация

owl:inverseOf

owl:inverseOf

− Много бързо набират популярност

• Ускоряват интеграцията на данни

rdf:type

rdf:type

• Граф-базите данни са „горещи“
− Те са част от NoSQL вълната – следващото
поколение

owl:inverseOf

rdfs:range
ptop:childOf

myData:Ivan

− Позволяват откриване на неявни връзки
− Позволяват сложни аналитични търсения

ptop:Woman

myData: Maria

Sep 2015

Technology, Clients & Use Cases, Market & Plans
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Web 3.0, Уеб от свързани данни (2007)
Структурирана
версия на Уикипедия
Всички географски
обекти на Земята

Статистическа
информация за САЩ

Семантичен
синонимен речник

Мнения за
продукти

Бележка: Всеки кръг представлява база данни.
Стрелките са връзки между базите, например
dbpedia:Paris owl:sameAs geo:2988507

Sep 2015

#13

Уебът от свързани данни нараства
2007

Sep 2015

2008

2009

#14

Уебът от свързани данни нараства (2010)

Sep 2015

Technology, Clients & Use Cases, Market & Plans

#15

Уебът от Свързани Данни нараства (2011)

Sep 2015

Technology, Clients & Use Cases, Market & Plans

#16

Вебът от Свързани Данни Нараства
Linked Data Datasets

• Статистика 2013: 2 289
публични бази данни
• Експоненциален ръст

2,289

− Както WWW в средата на 90те

• Повече данни – подобри тагове
− Защото има повече обекти и
концепции, които да
реферираме

Sep 2015

822

27

43

89

162

2007

2008

2009

2010

295

2011

2012

2013

#17

Семантично тагиране на текст

Sep 2015

Technology, Clients & Use Cases, Market & Plans
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Динамични
семантични новини
• Медиите генерират тонове
съдържание
• Но губят аудитория спрямо
социалните мрежи
• Онтотекст им дава решение:
− Динамично събиране на информация по теми

− Персонализирани препоръки

Sep 2015

Technology, Clients & Use Cases, Market & Plans
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Знаков проект: BBC.CO.UK/SPORT

"The goal is to be able to more easily and accurately aggregate content, find it and share it across many sources. From these
simple relationships and building blocks you can dynamically build up incredibly rich sites and navigation on any platform."
John O’Donovan, Chief Technical Architect, BBC

Sep 2015

Technology, Clients & Use Cases, Market & Plans
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Отлични технологии с пазарен потенциал
• Уникален технологичен микс: Граф база + Анализ на текст
− Комбинация, която пазарът търси, а малцина предлагат

• Доказана технология: Ние сме зад FT.COM и BBC.CO.UK/SPORT
− … и други критични услуги, 24x7 без сривове от 2010!

• Конкурентна технология: в BBC победихме IBM и ORACLE
− Успешно конкурираме много по-големи компании: ORACLE, IBM, OpenText и MarkLogic
− Финансово устойчиви и успешни дори без мащабни търговски и маркетинг екипи

• Следващи стъпки: експанзия в САЩ и глобален маркетинг

Sep 2015
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Quality is never an accident …

Измервателни системи

CAD/CAM софтуер за опаковки

Клиенти и партньори:

Софтуер за интелигентни компании
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Платформата „Сирма“
Семантична интеграция на компанията,
управление на съдържание, процеси,
сътрудничество и мениджмънт
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Платформата „Сирма“

Семантични
модели на света
Разбиране на текст

Поведение, определено
от бизнес модели

Утвърдени компоненти с
отворен код
Интегриране на други
системи / ERP
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Conservation Space

30

Инженеринг и управление на качеството
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Електронно управление
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Платформата „Сирма“ - Световно развитие

1
 Вертикални продукти
с водещи партньори

2
3

 Облачни услуги
 Платформа за
системни интегратори
 Големи проекти
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Клиенти на групата
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SWOT анализ
STRENGTHS

OPPORTUNITIES

• Традиции в търсене и разработване на иновативни идеи
• Отлични технически екипи в компаниите
• Присъствие на международните пазари, продажби в над 40
държави по света
• Добър бранд имидж на локалния пазар
• Имидж на добър работодател
• Компании, световни технологични лидери в областта си

• Префокусиране на предимно сървис компаниите в продуктови
или изграждане на вертикални експертизи
• Увеличаване на екипите за маркетинг и продажби в компаниите
• Разработване на нови канали за привличане на ИТ специалисти
• Продажба на някои компании и генериране на свеж паричен
ресурс за придобиване на нови бизнеси и развитие на
съществуващите.
• Изграждане на офис в САЩ

WEAKNESSES

THREATS

• Малка за световните мащаби група
• Предимно приходи от аутсорсинг или поръчков софтуер
• Множество бизнес направления, което разфокусиращи дейността
и затрудняващи привличането на инвестиции или продажбата на
компаниите
• Недостатъчно развит маркетинг и продажби
• Ограничен пазар на труда в България

•
•
•
•
•

Политически риск
Риск от допълнително влошаване на бизнес климата в България
Засилване на емиграцията на ИТ специалисти извън България
Риск от дестабилизиране на финансовата система
Риск от възникване на срив на високотехнологичния сектор в
САЩ
• Засилена конкуренция от Азия –Индия, Китай, Виетнам, Пакистан
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Финансов преглед
Годишни консолидирани резултати
Постоянен ръст на консолидираните приходи при запазване
на маржовете на EBITDA и нетна печалба
Традиционно, услугите представляват около 80% от
продажбите, докато продукцията заема около 15-17%.

25.7%
CAGR

45%

27,865

EBITDA марж
Марж на нетната печалба

38%

40%

35%

35%

22,768

30%

17,636

25%

13%

20%

Значително по-добрия нетен резултат за 2014г. е резултат от
продажбата на дъщерно дружество. Същото е закупено
обратно в Групата поради разкриване на нов бизнес
потенциал пред него.

39%

34%

11%

15%
10%
5%
0%

2012

2013

2012

2014

В унисон с характеристиките на ИТ сектора, СГХ оперира с
изключително ниски нива на дълг.

2013

2014

Други
2.7%

Най-сериозния катализатор за допълнително подобрение на
резултатите на СГХ биха били увеличени международни
продажби, които към момента, макар и с малка разлика,
биват превъзхождани от местните продажби.

Продукти
22.1%

BGN

27.9m
Вътрешен
пазар
53.0%

2014

Износ
47.0%

BGN

27.9m
2014

Услуги
75.2%
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Географско покритие
Продажби в над 50 държави в световен мащаб
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II. Преглед на българския ИТ сектор
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Местният ИТ сектор
Специфики:
Глобални ИТ гиганти - VMware, SAP, Comverse и Luxoft , привлечени
от:

 подходящата географска позиция,
 наличие на квалифицирани специалисти и
 ниски оперативни разходи.
Малки местните компании фокусирани към износ
Проблеми:
 Липса на достатъчно квалифициран персонал;
 Търсенето надхвърля възможностите на местната система за
обучение;
 Специализирани програми за обучение на млади хора за ИТ
специалисти.
Възможности:
Високата средна месечна работна заплата привлича все повече
хора, готови да приемат смяна в кариерите.
Източник: Капитал
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III. Публичното предлагане
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Ключови причини за инвестиране
Секторът
(Информационни
технологии и
фондова борса)

Силен потенциал за ръст
Човешки ресурси и
възнаграждение
Гладни за IPO инвеститори
Водещ местен играч
Солидна клиентска база

Компанията

Стабилни финансови
резултати
Опитен персонал

Солидна репутация

 Местния пазар има сериозен потенциал за ръст и се съвзема след световната криза
 Експанзия на международните пазари е в ход
 България е сред страните с най-много сертифицирани ИТ специалисти на глава от населението
 Нивата на възнаграждения са по-ниски от повечето ЦИЕ страни
 Гладни за качествени IPO местни инвеститори (две малки IPO-та в последните две години)

 ИПО на Сирма е едва второто ИТ IPO след Бианор в далечната 2007
 Най-големия български ИТ разработчик след продажбата на Телерик
 Компанията предлага услуги на множество икономически сектори и държавни институции
 Сирма притежава международна клиентска база с висок потенциал за растеж
 Компанията може да се похвали с марж на EBITDA от почти 40% през последните три години
 Ниски нива на дълг
 360 опитни професионалисти, много от които са заети в Сирма от създаването й
 СГХ предлага постоянно вътрешно професионално обучение и семинари
 Установена солидна репутация в сектора на информационните технологии
 Висок процент на запазване на клиентите след първоначалната услуга
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Параметри на предлагането
Издадени акции:

49 837 156

Максимален обем нови акции:

16 000 000 нови акции и до 5% (2 491 858) съществуващи акции

Минимален обем за успешно
IPO:

8 000 000 нови акции

Номинална стойност на акция:

1.00 лв. всяка съществуваща и нова акция

Ценови диапазон:

1.20 лв. ÷ 1.65 лв.

Общо привлечени средства:

9.6 млн. лв. ÷ 26.4 млн. лв. (при максимален брой нови акции)

Метод на IPO и срок:

Пропорционален принцип на базата на поръчки при ЕЛАНА трейдинг,
срок 30 дни

Последващо листване:

Българска Фондова Борса – София АД

Скорошни сделки в ИТ сектора:

Телерик (2014) и ProSyst (2015)

IPO мениджър:

ЕЛАНА Трейдинг
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Използване на средствата
Представено в три подредени варианта в зависимост от резултата на IPO-то
Минимален
предложен брой
акции с
минимална цена
(9.6 млн. лв.)

а. Учредяване на дъщерно дружество в САЩ
б. Повишаване на производствения капацитет на компаниите
в. R&D и Маркетинг на текущи продукти
г. Инвестиция в ново R&D звено – изкуствен интелект, медицина, роботика

Максимален
предложен брой
акции с
минимална цена
(19.2 млн. лв.)

д. Създаване на търговски представителства в Германия, Англия и Азия
е. Разработване на прототипи на крайни продукти по т. г
ж. Инвестиции по т. в, инвестиции в нови продукти на съществуващи пазари
з. Придобиване на компании; синергия от експертиза и търговски канали

Максимален
предложен брой
акции с
максимална цена
(26.4 млн. лв.)

и. Повишаване на производствения капацитет на дружествата извън България
й. Нови продукти в областта на мобилните технологии, финансовия и
застрахователния сектор, медицинския сектор и публичните комуникации.
к. Създаване на дружества за продуктизация на резултатите от R&D по т. г

а. 3.5 млн. лв.
б. 1.1 млн. лв.
в. 2.0 млн. лв.
г. 3.0 млн. лв.

д. 2.6 млн. лв.
е. 2.0 млн. лв.
ж. 3.0 млн. лв.
з. 2.0 млн. лв.
и. 3.0 млн. лв.
й. 3.0 млн. лв.
к. 1.2 млн. лв.
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IV. Q&A
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