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The information contained in this Presentation (“Presentation”) has been prepared by ELANA Trading on the behalf of the SIN CARS INDUSTRY (“SIN
CARS”).

The Presentation has not been independently verified and the information contained within is subject to updating, completion, revision and further
amendment. The Presentation does not purport to contain all information that a prospective investor may require. While the information contained in
the Presentation has been prepared in good faith, neither ELANA Trading nor its directors, officers, agents employees, or advisors, give, has given or has
authority to give, any representations or warranties (express or implied) as to, or in relation to, the accuracy, reliability or completeness of the
information in this Presentation, or any revision thereof, or of any other written or oral information made or to be made available to any interested
party or its advisers (all such information being referred to as “Information”) and liability therefore is expressly disclaimed save by each person in
respect of their own fraud. Accordingly, ELANA Trading and its directors, officers, agents, employees or advisers do not take any responsibility for, and
will not accept any liability whether direct or indirect, express or implied, contractual, tortuous, statutory or otherwise, in respect of the accuracy or
completeness of the Information or for any of the opinions contained in the Presentation or for any errors, omissions or misstatements or for any loss,
howsoever arising from the use of this Presentation. In furnishing this Presentation save by each person in respect of their own fraud, ELANA Trading
does not undertake or agree to any obligation to provide the recipient with access to any additional information or to update this Presentation or to
correct any inaccuracies in, or omissions from, this Presentation which may become apparent.

Information contained in this Presentation is confidential information and the property of SIN CARS. It is made available strictly for the purposes referred
to above. The Presentation and any further confidential information made available to any recipient must be held in complete confidence and
documents containing such information may not be reproduced, used or disclosed without the prior written consent of ELANA Trading. This Presentation
shall not be copied, published, reproduced or distributed in whole or in part at any time without the prior written consent of ELANA Trading. By
accepting delivery of this Presentation, the recipient agrees to return it to ELANA Trading at the request of ELANA Trading.

This Presentation should not be considered as the giving of investment advice by ELANA Trading or any of its directors, officers, agents, employees or
advisors. Each party to whom this Presentation is made available must make its own independent assessment of SIN CARS after making such
investigations and taking such advice as may be deemed necessary. In particular, any estimates or projections or opinions contained in the Presentation
necessarily involve significant elements of subjective judgment, analysis and assumption and each recipient should satisfy itself in relation to such
matters. Neither the issue of this Presentation nor any part of its contents is to be taken as any form of commitment on the part of SIN CARS to proceed
with any transaction and the right is reserved to terminate any discussions or negotiations with any prospective investors. In no circumstances will
ELANA Trading be responsible for any costs, losses or expenses incurred in connection with any appraisal or investigation of SIN CARS.

DISCLAIMER
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This Presentation may contain forward-looking information with respect to future results. Wherever possible, words such as “anticipate”, “believe”,
“expects”, “intend”, “may”, “should”, “should be” and similar expressions have been used to identify forward-looking information. Actual results may
differ from expected results for a variety of reasons including, but not limited to, economic and financial conditions in Bulgaria and globally, regulatory
and political developments in Bulgaria and elsewhere, technological developments, competition and other factors beyond SIN CARS’s control. The past
performance examples provided in this Presentation may not be indicative of further returns.

Due to the current stage of ongoing formation of SIN CARS as a new combination of entities, which combination has not existed legally and been audited
as such in the past, historical financial information must be regarded as indicative and subject to confirmation or update in the process of audit and
prospectus approval, which are yet to carried out as of the date of the Presentation.

This Presentation does not constitute, or form part of, any offer or invitation to sell or issue, or any solicitation of any offer to subscribe for or purchase
any securities in SIN CARS, nor shall it, or the fact of its distribution, form the basis of, or be relied upon in connection with, or act as any inducement to
enter into, any contract or commitment whatsoever with respect to such securities.

The delivery or distribution of this Presentation in or to persons in certain jurisdictions may be restricted by law and persons into whose possession this
Presentation comes should inform themselves about, and observe any such restrictions. Any failure to comply with these restrictions may constitute a
violation of the laws of the relevant jurisdiction.

This Presentation has not been approved as a prospectus by the Bulgarian Financial Supervision Commission ("FSC") and has not been filed with the FSC
pursuant to the Bulgaria Prospectus Rules. No offer of securities in the Company is being or will be made in Bulgaria without a prospectus in
circumstances which would require such a prospectus to be prepared.

This Presentation contained herein has been prepared by ELANA Trading or any of its affiliated companies ("ELANA") and distributed in the United States
by ELANA Trading’s partner, Auerbach Grayson LLC, a broker-dealer registered with FINRA®. U.S. persons receiving the research and wishing to effect
any transactions in any security discussed in the report should do so through Auerbach Grayson, and not the issuer of the research.

Neither ELANA Trading nor its directors make any recommendation as to the matters set out in the Presentation. Prospective investors interested in
investing in SIN CARS are recommended to seek their own independent legal, tax and/or financial investment advice. The whole of the Presentation
should be read. Reliance on this Presentation for the purposes of engaging in any investment in SIN CARS may expose an individual to a significant risk of
losing the entire investment and may not be suitable for all recipients.
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СЪДЪРЖАНИЕ



Започвайки от една мечта – да направи български супер автомобил, минавайки през страстта
към състезанията и борбата за победа, екипът на компанията достига до проекта “Син Карс”
като бизнес начинание.
Въпреки липсата на традиции и опит в България в областта на моторспорта на високо ниво,
“СИН КАРС” успява да създаде конкурентен на световните марки автомобил, с GT4
хомологация. “СИН КАРС” получава европейско одобрение за производител на автомобили.
С участието в GT4 шампионата и стъпвайки с продажби на 3 континента, сега – девет години по-
късно, SIN CARS се нарежда сред разпознаваемите имена в автомобилната индустрия в
световен мащаб.

“СИН КАРС ИНДЪСТРИ" АД е компания създадена през 2018 г.
като продължител на част от дейността на “СИН КАРС”.

Инж. Росен Даскалов и неговият екип имат над 30-годишен опит
в автомобилния бизнес. Първоначалната идея, която реализира
екипът на компанията, е да произвежда малки серии спортни и
състезателни автомобили.

Днес за компанията работи изключително опитен екип от
висококвалифицирани специалисти в областта на техниката и
механиката, със сериозен автомобилен и производствен опит,
силно мотивирани, привлечени от работата с иновативни
технологии.
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Отборът СОФИЯ KАР MОТОРСПОРТ е създаден през 2011 г. от SIN CARS с
идеята да участва в състезания на световно ниво, да популяризира името
на България и да постига успехи в моторспорта.

За периода от началото на състезателната дейност, отборът постига
сериозни успехи в конкуренция с най-изявените световни марки:

 Трето място през 2017 г. за SIN R1 GT4 в Европейския шампионат с
пилот – българина Иван Влъчков.

 Шампионска/вицешампионска титла в шампионата Pirelli World
Challenge в Америка за SIN R1 GT4 с отбора RACERS EDGE
MOTORSPORTS.

 Поредица от подиуми за SIN R1 в Австралия с отбора DAYTONA
SPORTS CARS.

Презентация за инвеститори7
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Отборът София Кар Мотор Спорт



Състезателният автомобил SIN R1 GT4, хомологиран за 
световните GT4 серии, се състезава по целия свят, 
представяйки България на 3 континента и постигайки 
следните резултати:

3x3x 4x4x 1x1x

22+22+
Първи на Първи на 

стартстарт

1155++
Първи местаПърви места

29+29+
ПодиумаПодиума

Супер автомобилът SIN R1 участва 
в изложения по целия свят:

Презентация за инвеститори8
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Какво постигнахме до сега



2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ruse Car 
оторизиран 

представител на 
BMW в Русе

Завършване на 
състезателния 

SIN R1 и 
преместване в 

България

Първо участие на 
SIN R1 на

GOODWOOD 
Festival of speed

Създаване 
първият L CITY 

електомобил

Основаване на 
бизнеса в 
Германия

Създаване и
първо участие 
на SIN R1 на 
Силвърстоун

Стартира участието на 
СОФИЯ КАР Моторспорт 

и SIN R1 GT4 
в европейския 

шампионат

Трето място за 
СОФИЯ КАР 

Моторспорт в 
eвропейските GT4 

серии 

Образуване
СИН КАРС 

Индъстри АД

От 2016 г. SIN CARS 
има лиценз за 

европейски 
производител на 

спортни 
автомобили 

Представяне на 
L CITY на

мотор шоуто в Женева

Завършване на 
L CITY UTILITY 

Предпроизводствени 
тестове

Създаване на SIN 
CARS UK и R&D 
център в Хинкли
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Ръстът на капитала на дружеството
през 2018г. се дължи на осъществения
апорт на индустриалната собственост
от “Син Карс Девелопмънт” ЕООД в
капитала на “СИН КАРС ИНДЪСТРИ” АД
на стойност 18 млн.лв. През 2020г.
основният капитал се увеличава с още
500 хил.лв. след привличането на
първия за компанията частен
инвеститор.

Приходите от продажби и печалбата
на дружеството е с положителна
тенденция. През 2020 г., въпреки
кризисното положение, обемът на
продажбите се увеличава с 37%, а
печалбата – с 158%.

Дейността на „СИН КАРС ИНДЪСТРИ” АД се разгръща през 2019г., когато са създадени и произведени два прототипа на L
CITY. През същата година е реализиран един автомобил SIN R1 и е завършен проекта RICKSHAW TUK TUK за френската
компания MONDIAL. Това като следствие ни даде възможност да реализираме положителен финансов резултат още през
първата година от дейността.

Таблица 1: Избрана финансова информация за периода 2018-2020г.

Показатели (в хил. лв.) 2018 2019 2020

Приходи от продажби 1 183 251

Общо разходи по икономически елементи - 146 169

Печалба преди лихви, данъци и амортизацция (EBITDA) 1 31 80

Собствен капитал 51 18073 18644

Акционерен (основен) капитал 50 18044 18544

Среднопретеглен брой акции (бр.) 50 18044 18544

Нетна печалба/загуба от дейността на акция (в лв.) 0.02 0.002 0.004

Общо активи 51 18628 18675

Източник: Одитиран ГФО
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Финансови показатели



На база анализа на показателите за
рентабилност и ефективност проличава
потенциалът на дружеството да генерира
доходи.

В периодът 2021-2022 година предстои
дружеството да осъществи съществени
инвестиции в стартирането на
производството на електромобилите L
CITY. Това ще получи осезаемо
отражение в отрицателна промяна на
финансовия резултат. Ефективността от
направените разходи през този период
ще проличи много скоро след старта на
масовите продажби на
електромобилите. Очакванията на
компанията са още през 2023 г. отново
да реализира положителен финансов
резултат.

Таблица 2: Основни финансови показатели за периода 2019-2020г.

Показатели 2018 2019 2020

Ликвидност

Обща ликвидност - 11.5 21.6

Бърза ликвидност - 3.9 7.3

Абсолютна ликвидност - 0.7 0.8

Платежоспособност

Дълг към СК - 0.03 -

Финансов ливъридж - 0.03 -

Ефективност

Обръщаемост на активите 0.01 0.01

Ефективност на разходите - 1.19 1.55

Ефективност на приходите - 0.84 0.65

Рентабилност

Рентабилност на приходите от продажби 1.00 0.16 0.44

Рентабилност на СК 0.020 0.002 0.004

Източник: Одитиран ГФО
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Финансови показатели



Регистриран капитал на СИН КАРС ИНДЪСТРИ АД: 18 543 669 лева

Росен Даскалов
(97%)

Ви Ки Ей Солюшънс ЕООД
(2%)

Син Карс Интернешънъл ЕООД
(1%)

ПОТЕНЦИАЛНИ 
ИНВЕСТИТОРИ

L CITY Automotive
GmbH

(основен партньор)

СИН КАРС 
ИНДЪСТРИ АД

SIN CARS UK

SIN CARS USA CO.

Бъдещи партньорства

Акционери:

Партньори:

За компанията
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Акционерна структура и партньорства



Инж. Росен Даскалов
(Изпълн. директор и 
Председател на СД)

С 30+ години опит в 
автомобилния бизнес.

Инженер по образование с 
опит в развиването на бизнес 
в автомобилната сфера.

Официален представител на 
над 10 немски компании-
производители на части за 
най-големите автомобилни 
компани (ZF Trading, Mahle, 
Elring, Bosch и др.).  През 2004 
г. основава компания в 
Германия. От 2008 г. 
oфициален дилър за BMW с 
РУСЕ КАР ЕАД. През 2012 г. 
стартира и реализира 
проектът SIN CARS.

Анелия Дудева 
(член на СД) 

Финансист,  Магистър по 
„Индустриален 
мениджмънт” с 
професионална 
квалификация  
„Икономика и 
счетоводство на 
предприятието”. Работи в 
екипа на “СИН КАРС” от 
самото начало.

Владее  руски и френски.

Енчо Енчев
(член на СД)

Мениджър
“Производство ”,  от 25 
години в екипа на инж. 
Даскалов, със сериозен 
професионален опит в 
сферата на 
автомобилното 
обслужване, търговията с 
автомобили и резервни 
части, и ремонт. От 2012 
г. е ръководител на 
производствения отдел 
на Син Карс.

Виктор Стоянов
(член на СД)

Финансов консултант, 
бакалавър  по 
„Международни 
икономически 
отношения”.  Завършил 
Математическа гимназия 
„Баба Тонка” в  Русе. 
Владее английски език. 
Работи в екипа на Син 

Карс от 2018 г.

Стоян Малкочев
(член на СД) 

Финансов консултант, 
дипломиран експерт-
счетоводител. От 1993 до 
2000 г. работи като главен 
счетоводител и одитор на 
едни най-големите 
български предприятия. В 
периода 2000 – 2006 е 
Главен счетоводител и 
Директор Бизнес 
развитие. Понастоящем 
работи като консултант на 
свободна практика. 
Владее руски и английски 
език.
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Инженеринг и 
развитие

Фирмата разполага със собствен отдел за развойна дейност, доказал се с конструирането 
на супер автомобилите SIN R1, прославили България на 3 континента.

Проектиране
Цялостно проектиране на автомобилите SIN CARS и L CITY.

Проктиране както за нас, така и за външни клиенти.

Прототипиране на 
детайли

Роботизиран цифров процес за прототипиране на детайли, части и компоненти, тяхното 
производство в единични и малки серии. Над 10 години опит в областта.

Уникалност SIN CARS е единствената компания в България, произвеждаща спортни и състезателни 
автомобили и притежаваща знанието за това.

Тестване на 
автомобили

От тестването на спортните автомобили по състезателните трасета в цял свят, до тестване 
на електромобилите с марка L CITY на собствен тестов полигон в Русе.

Хомологиране
Дългогодишен опит в хомологирането на спортните и състезателните автомобили SIN CARS.

В партньорство с TÜV SÜD започната хомологацията на L CITY.

Производство
Използването на метода на матрично производство. Автомобилите се произвеждат 

само по заявка. Опит в производството на композитни материали.

Презентация за инвеститори14
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Обхват на дейността и потенциал на компанията



На база натрупания опит със спортните автомобили, 
“СИН КАРС” създаде своя собствена 
мултифункционална платформа L CITY, специално 
конструирана за създаването на електроавтомобили –
уникална по вида си, защитена с полезен модел и 
патент.

• Универсална модулна структура
• Напълно рециклируема
• Удобна и бърза поддръжка
• Бързо и рентабилно производство
• Внедрени иновации от моторните спортове
• Надграждане с множество модели на L CITY
според нуждите на клиента
• Свободно конфигурирана с различни видове 
задвижващи оси
• Всички основни елементи, вкл. батериите, са 
разположени в платформата
• Разработена система за бърза подмяна на 
батериите
- L CITY Battery Swap System, необходима при 
наличието на автомобилен парк и непрекъснато 
използване на електроавтомобилите

Презентация за инвеститори Презентация за инвеститори15

Иновации

L CITY - платформата



Ключова част при производството
на електромобили е намирането
на батерии за тях. СИН КАРС
оставаме независими в това
отношение. Нашите инженери и
дизайнери създадоха гъвкава
архитектура за конструкцията на
батерията, която произвеждаме
сами. Това ще ни улесни и при
разработването на нови модели,
както и подобряването на
съществуващите. Сглобяването,
при което ползваме само литиево-
йонни клетки, доставени от
доказан доставчик, ще се
извършва в Русе, България.

Презентация за инвеститори16
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Батерията



 Капацитет на батерията: 

 30 kWh (опционален)

 60 kWh

 Номинално напрежение: 144 V

 Капацитет на комплекта батерии: 432 A

 Номинален капацитет на клетката: 72 Ah

 Брой клетки: 270

 Термична система на батерията

10 години гаранция

Напълно рециклируеми

• 70 % капацитет след 3000 цикълаЕфективни

• Лесно заменяема
L CITY система за подмяна на 

батерията

• възможна подмяна с нова или по-голяма 
опаковка

Стратегия за обратно 
изкупуване

• решение за енергийно ефективен дом или 
офис

Енергийно съхранение

Конфигурации с 
различен капацитет

• изцяло проектирана и сглобена от насВътрешна архитектура

Презентация за инвеститори17

Иновации

Ключови показатели на батерията



Извличайки опита на SIN CARS и техните спортни успехи по цял свят, ние ги вложихме в създаването на L CITY. От
модулния дизайн, през захранващия модул, до електронните системи, всичко е създадено използвайки опита и
знанието от моторните спортове.

- Захранващ модул – взаимстван от устройството на SIN R1, и заменя стандартните предпазители и релета,
управлявайки целия енергиен процес на захранване на автомобила.

- Контролер-преобразувател на енергията от слънчевите панели – уникален по рода си на пазара. Различава се от
другите подобни продукти по това, че комуникира с всеки соларен модул поотделно. Когато автомобилът е в
движение, слънчевата светлина достига превозното средство от различни страни. Ето защо ние разработихме
система за оптимално потребление на енергията, свързана с всеки панел поотделно.

- Система за затопляне на купето и батерията с високо напрежение – за отопление на купето използваме
стандартна система за електромобили и хибриди. Ефикасността на тази технология е 95%, което гарантира
поддържането на висока температура в купето и при батериите с нисък разход на енергия. За да подобрим
запазването на енергия, въведохме система за конвертиране на топлината, генерирана при спиране.

- Модул за управление на климатичната система – с цел да намалим високия разход на електрическа енергия в
климатичната система, ние създадохме наш собствен модул. Отново работи в синхрон със системата за
регенерация на енергия и постига до 50 % икономия в сравнение с конвенционалните системи.

- Cloud интеграция – всички наши електронни компоненти са в постоянна връзка с Cloud системата ни. По този
начин може да се получават актуализации, както и да се доставя информация за състоянието на автомобила. При
евентуален проблем, той може да бъде отстранен дистанционно.
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Иновации

Соларни панели и електронни компоненти



- Шаси – стоманена конструкция, взаимствана от моторните спортове, с открояващи се здравина и
лекота. Батерията, намираща се в средата, е защитена както от специална кутия, така и от зони
за сигурност. Кабината е защитена посредством антиролбар, за да гарантира безопасността на
пътуващите.

- Окачване – въведохме, взаимствана от автомобилните спортове, система с двойни носачи. Те
правят нашата платформа напълно плоска с различни каросерии, поставени върху нея. В
допълнение, уеднаквихме предната и задната оси, което допринася за лесно производство,
поддръжка и ниски производствени разходи.

- Задвижване – подход, различен от моторните спортове – L CITY са предвидени за движение в
градска среда. Намалихме максималната мощност до 80 kW и ограничихме скоростта до 90
км/ч. С висококачествени части, основно от немски партньори, постигнахме оптимизирана
система за задвижване в градски условия, която също може да бъде предоставена на B2B
клиенти.

- Кормилна система – модерна система с електрически усилвател и възможност в бъдеще да бъде
надградена с функция за самоуправление на автомобила.

- Каросерия – избрахме композитни панели и детайли, които са едновременно изключително
здрави и лесни за производство, както и напълно рециклируеми.

- Интериор – избрахме практичност на дизайна. Уредите за управление са лесни и интуитивни,
разработени изцяло от нас.
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Иновации

Иновации в мехатроника от моторспорта



КОРЕКТЕН БИЗНЕС НА СВЕТОВНО НИВО

ЕФЕКТИВНОСТ

ПОТЕНЦИАЛ

ИСТОРИЯ

ОПИТ

ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ

От една мечта, през страст и борба за победа, до смели идеи и успешни
бизнес решения с доказани позиции сред най-големите в бранша.

Доказан опит в автомобилостроенето в малки серии, в най-технологичната и
сложна ниша – супер спортни и състезателни автомобили.

Опита в моторните спортове, имплементиран в производството на L CITY, дава
допълнителен принос върху качеството на електромобилите.

Бъдещо развитие на бизнес комбинацията с немска компания и
позиционирането на сглобяването и представянето в Бавария. Възможност за
увеличаване на капитала в Германия и листване на Deutsche Börse.

Собствен R&D център, изграждане на лаборатория за тестване на компоненти
и цели автомобили. Производство на шасита и компоненти в България и
финално сглобяване на електромобилите L CITY в Мюнхен, Германия.

Мрежа от партньори и дилъри в Европа и света, позволяващи широка
подкрепа за развитието и продажбите на L CITY.
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Защо да инвестирам точно в тази компания?
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Продуктова гама



L CITY UTILITY (Bus)

Моделът UTILITY може да бъде приложен
успешно в сферата на куриерските,
логистичнитe услуги, както и разнос и
доставка на всякакви хранителни и
нехранителни стоки, социални услуги,
техническа поддръжка, и др. Подлежи на
конфигуриране с от 2 до 8 пътникоместа.

до 300 км
пробег

M1 / N1 

хомологация
90 км/ч

макс. скорост
Система

за подмяна на батериите 7,5-16м³
товарeн обем

до 1,5 тона
товароносимост

L CITY SUN

С възможности за широко приложение
в градска среда. Подходящ за
туристически услуги, летищен превоз,
разглеждане на забележителности,
транспорт на туристи в курортни зони и
др. Предназначен за САЩ и страните с
топъл климат и обособен туристически
трафик.
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Продуктова гама

Модели L CITY



Tрите модела Carrier, Pickup и Koffer са разновидности на лекотоварен електромобил L CITY. 
Изграждат се върху обща платформа, а моделите представляват различни конфигурации на 

товарния отсек по вид и големина.
Товарният отсек за всеки от трите модела се предлага в четири серии: S, M, L и XL според размера.
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Продуктова гама

Carrier, Pickup & Koffer – основна част от планираното производство 



• Специално разработени от водещ доставчик
гъвкави, ултралеки соларни панели

• Интеграцията на слънчеви панели увеличава
пробега с до 70 км на ден

• Соларните клетки зареждат батериите в
движение. В бъдеще ще могат да се
използват като доставчик на електричество
към мрежата. L CITY ще бъде неразделна част
от “умини градове”

• Иновативно енергийно решение, уникално
за пазара

• Възможност външността на L CITY да бъде
изцяло покрита със соларни панели

• Слънчевите модули са перфектно
адаптирани към формата на автомобила

• Разработен уникален контролер, който да
преобразува електричеството от соларните
панели в енергия за батерията
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Продуктова гама

L CITY с интегрирани соларни панели
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Продуктова гама

Бъдещи модели L CITY



• Възможност за приложение в различни 
сфери на бизнеса

• Композитни и ABS панели на купето

• Без необходимост от боядисване на 
частите на купето

• Възможност за конфигуриране с различни
настройки на платформата

• 2 до 8 пътникоместа

• Ефективен начин на заваряване на
шаситата чрез роботизирана линия

• Високи стандарти за безопасност –
Rollcage-структура, взаимствана от 
спортните автомобили SIN CARS

• Стоманена конструкция на рамката, с 
оптимална здравина, издръжливост и 
цена  на конкурентно ниво

• Възможност за приложение в различни 
сфери на бизнеса

• Композитни и ABS панели на купето

• Без необходимост от боядисване на 
частите на купето

• Възможност за конфигуриране с различни
настройки на платформата

• 2 до 8 пътникоместа

• Ефективен начин на заваряване на
шаситата чрез роботизирана линия

• Високи стандарти за безопасност –
Rollcage-структура, взаимствана от 
спортните автомобили SIN CARS

• Стоманена конструкция на рамката, с 
оптимална здравина, издръжливост и 
цена  на конкурентно ниво

• Многофункционално приложение на 
платформата

• Възможност за производство само с 
предно/задно предаване или с 4х4 
задвижване.

• Горещо поцинковани шаси и части на 
окачването с 20 години гаранция

• Възможност за промяна на междуосовите
разстояния на платформата и размерите на 
надстройката и товарното помещение

• Многокомпонентно тяло със сменяеми панели 
за бърз ремонт при необходимост

• Кратко време за сглобяване

• Матрично производство /Matrix manufacturing/

• Възможност за персонализиране според 
необходимото приложение

• Многофункционално приложение на 
платформата

• Възможност за производство само с 
предно/задно предаване или с 4х4 
задвижване.

• Горещо поцинковани шаси и части на 
окачването с 20 години гаранция

• Възможност за промяна на междуосовите
разстояния на платформата и размерите на 
надстройката и товарното помещение

• Многокомпонентно тяло със сменяеми панели 
за бърз ремонт при необходимост

• Кратко време за сглобяване

• Матрично производство /Matrix manufacturing/

• Възможност за персонализиране според 
необходимото приложение
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Продуктова гама

L CITY – ключови показатели (KPIs)



 Триколесно превозно средство

 Изградена върху L CITY - платформа

 Специално изработена за туристически услуги

 Подходяща за използване в курортни зони – за 
транспортиране на туристи и разглеждане на 
забележителности

 Разработена като дизайн и прототип по поръчка на 
френската компания “SAS MONDIAL”

 В процес на хомологация за L5 - категория

 Готова за производство

Основни  параметри:

Пробег: 100 км

Пътникоместа: 3-5 пътника

Размери д/в/ш (м): 2.5/1.6/1.2

Максимална скорост: 30 км/ч

Очакван старт на производството: Q4 2021
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Продуктова гама

Рикша TUK TUK



Matrix Manufacturing (MM) – матрично производство
Използване на “технологични клетки”:

 липсва поточна линия и  автомобилът се движи между отделните клетки от мобилен 
робот.

 Редът на преминаване на технологичните клетки може да бъде променян

 Една и съща клетка може да се използва многократно за производството на различни 
детайли

 Възможност за производство на много и различни видове части и компоненти

ММ е идеален процес за малки партиди от различни детайли и компоненти

 Значително по-ниска цена на инвестицията

 Гъвкав подход  към организацията на производството

 Неоходимост от по-малко производствена площ 

 По-кратко време за изграждане на заводи

 Лесна промяна от един вид дейност към друг

Висока конкурентоспособност спрямо традиционните OEM:
 По-функционално използване на работната сила
 10 пъти по-малка площ, необходима за изграждане на 

завод
 50 % по-ниски капиталови и оперативни разходи
 По-малко време, необходимо за изграждането на ММ 

точки на сглобяване
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Matrix Manufacturing (MM) – матрично производство



 Най-големият доставчик на куриерски услуги в България

 Водеща логистична компания в България

 Водеща фармацевтична компания в България

 Мебелна компания с международно представяне 

 Верига магазини за резервни части

 Верига супермаркети

Компании, с които са водени предварителни разговори и са проявили интерес за закупуване на електромобил L CITY
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Маркетинг и продажби

Потенциални клиенти в България



L CITY може да бъде приложен в различни сфери на
бизнеса – идеалният бизнес партньор в индустрията,
търговията и услугите, както в частния, така и в публичния
сектор катo:

 Услуги в рамките на курортни зони и хотели

 Туристически обиколки в рамките на града

 Летищни услуги

 Куриерски и логистични услуги

 Доставки на лекарства и храна

 Техническа поддръжка

 Озеленяване

 Социални услуги

 Споделено пътуване

 Сметосъбиране
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Маркетинг и продажби

Целиви групи - клиенти



ЕФЕКТИВНОСТ НА ЕЛЕКТРОМОБИЛИТЕ,
вкл. със СОЛАРНИ ПАНЕЛИ

СРАВНЕНИЕ на CO2-емисии
ЕЛЕКТРОМОБИЛ / СТАНДАРТЕН АВТОМОБИЛ

Кредити от въглеродни емисии

• Натрупаните кредити могат да бъдат продадени
на други компании, произвеждащи автомобили с
двигатели с вътрешно горене;

• Инвестицията в соларни панели има 3-годишен
срок на възвръщаемост;

• Допълнителен пробег до 70 км/ден при наличие
на соларни панели;

• L CITY е част от бъдещата ”умна” градска
енергийна мрежа;
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Защо електромобили?

Предимство



 43% ръст на продажбите през
2020 г. спрямо 2019 с 3,24
милиона продадени модели.

 Най-големите пазари са
Германия, САЩ и Китай

 Дeлът на нови електромобили от
всички продадени лични
превозни средства е 4,2%, за
сравнение с предходната 2019,
когато е бил 2,5%.

Курсът изглежда ясен - растеж през 
следващото десетилетие, въпреки 
въздействието на COVID-19 върху 
общите продажби на автомобили 

през следващите 2-3 години

Промяна в нагласите 
на потребителите, 

обусловена главно от 
нарастващата 

загриженост относно 
изменението на 

климата

По-стриктни стандарти за 
емисии в Европа –

намаляване на емисиите на 
CO2 до 37,5% до 2030 г. 

спрямо 2021 г.

Благоприятни държавни политики –
субсидии за закупуване на 

електромобили

Глобална прогноза за 
електромобилите: 

сложен годишен темп на 
растеж от 29%, постигнат 
през следващите десет 

години
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Защо електромобили?

Пазарът на електромобили – глобално развитие и прогноза



СИН КАРС оперира в една от най-сложните като производство, но сред най-перспективните и бързо
развиващи се сфери – тази на електромобили.

COVID-кризата повлия пазарът на електроавтомобили през 2020 г. в далеч по-ниска степен в
сравнение с този на стандартните автомобили.

В Европа продажбите през 2020 г. са скочили с 57 % спрямо първите 6 месеца на 2019 г., докато
общият пазар на нови автомобили се е свил с 37%. Бързото увеличение на електромобилните
продажби започна още през септември 2019 г., а през 2020 г. тази тенденция, въпреки кризата, се
засилва.

Влизането в сила на новия европейски регламент за измерване на енергийната консумация WLTP
(Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure/Световна хармонизирана тестова
процедура за лекотоварни автомобили), заедно с промените на данъци и стимули за автомобили,
създават много добра осведоменост сред потребителите и подкрепят търсенето на електрически
модели.

Очакванията са стойността на средногодишния ръст на този пазар за периода 2020–2025г. да
продължи своята положителна тенденция.

Инвестицията в една от най-перспективните и бързорастящи индустрии, предоставя възможност за
многократна възвръщаемост на инвестицията!
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Защо електромобили?

Инвестиция с бъдеще



На графиката проследяваме еволюцията на стойността на акциите на 3 публични компании, които
произвеждат електромобили: NIO, TESLA и ARRIVAL в рамките на една година. През този период и
трите компании отбелязват ръст, като най-значителен е този на NIO с 784,56%, следван от Tesla с
310,02% и ARRIVAL с 33,94%. Последната, след листването си на NASDAQ, капитализира 13,6
милиарда долара. Поне още 5 други компании в сектора отбелязват впечатляващи резултати.
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Защо електромобили?

Растеж на публични компании за електромобили



L CITY Utility STREETSCOOTER

Currier Koffer L Box Work L

Батерия кВ/ч 60 40

Пробег км 300 187

Товароносимост кг 900 905

Товаровместимост м3 10,5 8

Максимална скорост км/ч 90 85

Цена без ДДС EUR 40 900* 45 450

Предимства:

 Възможност да бъде надграден по време 
на жизнения цикъл на електромобила

 С по-голяма батерия и пробег, по-голяма 
товароносимост и обем товар

 Във вариант със соларни панели 
електромобилът L CITY спестява 80 тона 
въглеродни емисии годишно в сравнение с 
автомобилите с вътрешно горене

 Произведен от продукти, спестяващи 
въглеродни емисии

*Базисна цена на платформата L CITY 
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Защо електромобили?

Конкурентно позициониране
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Производствена база – гр. Русе



 Два електромобила, готови за хомологация

 Повече от 20 компании проявяват интерес  за 
закупуване на електромобил L CITY

 По-малко разходи за бизнеса

 Производство при ниски капиталови разходи

 Компания-партньор с доказано име в 
автомобилната индустрия и постижения на 

световно ниво

 Възможност за участие в обещаваща компания в 
автомобилната индустрия

 Потенциал за висока възвръщаемост

 Целите за опазване на околната среда и 
пределно ниво на въглеродните емисии  

стимулират политическата подкрепа за 
електомобилите на всички нива на управление

 Знания, опит  и партньорство

 Технологичен напредък

Очакван старт на производството: Q4 2021 

Над 300 заявени поръчки

Електричество > бензин/дизел 

Благодарение на ММ-модела на производство

През 2020 г. електромобилите бележат 57 % ръст в 
продажбите за първото полугодие

Предвид  тенденцията  за електрифициране на транспорта и 
силните темпове на растеж на пазара в световен мащаб

Новите разпоредби за въглеродните емисии подтикват 
производителите да се обърнат към електромобилите, за 
да избегнат огромни глоби

Вече установени отношения с доставчици за компоненти и 
материали

Иновативна интеграция на слънчеви панели
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Инвестиционни акценти

Положителни страни
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Инвестиционни акценти

Финансова прогноза

(лв., с изкл. бр. електромобили) 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Бройки

L CITY Utility 10 100 300 800 1 500 3 000

L CITY Sun 5 50 150 400 750 1 500

Продажна цена

L CITY Utility 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000

L CITY Sun 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000

Приходи 1 150 000 11 500 000 34 500 000 92 000 000 172 500 000 345 000 000

% растеж - 1000% 300% 267% 188% 200%

COGS 1 200 000 10 800 000 31 500 000 81 600 000 150 750 000 297 000 000

Брутна печалба -50 000 700 000 3 000 000 10 400 000 21 750 000 48 000 000

% марж - -1400% 429% 347% 209% 221%

Разходи 2 000 000 2 162 400 1 324 800 1 812 000 1 218 000 1 624 000

% от приходите 174% 19% 4% 2% 1% 0%

Капиталови разходи 1 700 000 2 000 000 1 000 000 1 000 000 0 0

Оперативни разходи 300 000 162 400 324 800 812 000 1 218 000 1 624 000

EBITDA -2 050 000 -1 462 400 1 675 200 8 588 000 20 532 000 46 376 000

% марж - - 5% 9% 12% 13%
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Инвестиционни акценти

 Стартиран процес  по хомологация в кат. M1/N1

 Финализиране на процеса по хомологация до края на 
август

 Представяне на L CITY електромобилите между 6-8 октомври, 
2021г. в Мюнхен, Германия

 Производство на демонстрационни превозни средства – до 
края на май 2021 г.

 Организиране на сглобяване в Бавария

 Изпращане на демонстрационните превозни средства до 
потенциални търговци

 Представяне и презентация структура на продажби в Европа

 Стартиране на процеса на работа по предварителни поръчки

 Начална кампания във Великобритания и САЩ за установяване 
на партньорство

 Матричното производство позволява сглобяване по целия свят 

 Стартиране на серийно производство и първи доставки до 
средата на 2022 г. 

ХОМОЛОГАЦИЯ
2021 г.

Участие в изложение
“Power To Drive”

Представяне чрез 
европейска 

търговска мрежа
2021 – 2022 г.

Точки на сглобяване 
по целия свят
2022 – 2023 г.

Проект L CITY – планирано излизане на пазара



Вашият бизнес партньор за по-зелена Европа

Русе

Мюнхен
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