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За компанията 

 „Син Карс Индъстри“ АД е нишов български производител на спортни и 

състезателни коли с 7+ години история в мотор спорта и производството 

на спортни коли по поръчка 

 Спортният автомобил на Компанията притежава GT4 хомологация и вече 

5 години се състезава в Европа, Австралия и Северна Америка, като е 

печелил редица титли;  

 От 2016 г. Компанията има европейско одобрение за производител на 

автомобили; 

 Създател, мажоритарен акционер и визионер за проекта е автомобилният 

състезател инж. Росен Даскалов;  

 Стъпвайки на опита си в мотоспорта, чрез създаването на „Син Карс 

Индъстри“, се поема в нова посока с развитието и налагането на 

мултифункционална градска платформа за електромобили L CITY; 

 Таргет клиентите за електромобилите са широка гама от малки, средни и 

големи компании с нужда от придвижване, основно в градските зони 

(напр. куриери, снабдители, туристически компании), общини и държавни 

учреждения. 

 Търсенето на подобни модели от компании като Amazon, UPS, Deutsche 

Post и т.н. е изключително голямо и се задоволява от новосъздадени 

компании, доколкото традиционните автомобилни компании не са готови 

да поемат това търсене.  

 Производството ще се осъществява чрез матрична система от отделни 

компоненти, позволяваща гъвкавост и бързина на сглобяването, с 

утвърдени международни доставчици на ключови части като 

електромотори и батерии; 

Търсено финансиране 

 За първия етап „Син Карс Индъстри“ ще търси 2 млн. лв. от BEAM пазара 

за растеж на БФБ, с които да покрие първоначалните разходи за 

оборудване и производството на тестова серия от 10 електромобила; 

 След успешното приключване на процедурата, ще се търси финансиране 

до 10 млн. евро от частни инвеститори и фондове за рискови инвестиции 

(включително и чрез БФБ), с които да започне същинското серийно 

производство. 

 Средствата ще се използват за три основни направления: 30% за 

допълнителни машини и оборудване; 30% за представителство в 

Германия и 40% за разходи за труд и оборотен капитал за закупуване на 

необходимите компоненти за старт на производството; 

Предлагането: 

Дружество Син Карс Индъстри АД 

Регистриран 

капитал 
18 543 669 лв. 

Процедура 
IPO на BEAM Пазара за 

растеж на БФБ 

Търсено 

финансиране 
До 2 млн. лв. 

Брой 

предлагани 

акции 

До 2 млн. акции 

Цена на акция 1 лв. 

Дата на 

предлагането 
01.06.2021 г. 

   

 

 

Приходите/печалбата са хил. евро 

 

Година 
Прод. бр. 
годишно 

Себест. Без 
батерия 

Себест. 
батерия 

Обща 
себест. 

Прод. Цена Общи приходи Брутна печалба 

2022 100         23 500 €     12 500 €     36 000 €     40 900 €       4 090 000 €  11.98% 

2023 200         23 000 €     12 000 €     35 000 €     40 900 €       8 180 000 €  14.43% 

2024 500         22 500 €     11 500 €     34 000 €     40 900 €     20 450 000 €  16.87% 

2025 750         22 000 €     11 500 €     33 500 €     40 900 €     30 675 000 €  18.09% 

2026 1000         21 500 €     11 500 €     33 000 €     40 900 €     40 900 000 €  19.32% 

CONTACTS           DISCLAIMER 

Димитър Георгиев   Петър Василев      На стр. 3 

Директор Търговия    Инвестиционно банкиране     e-mail: vasileva@elana.net
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СЕКТОРЪТ 

 

След резкия растеж от 2016 до 2018 г. от над 60% продажбите на електромобили достигат около 

2.3 млн. през 2019 г. - съвсем леко повишение спрямо предишната година, показват данните на 

McKinsey&Company. Въпреки това увеличението е факт на фона на забавянето на глобалния пазар 

на леки автомобили от около 4.5% през миналата година. Проникването на електрифицираните 

коли глобално е достигнало 2.5% спрямо 0.9% през 2016 г. 

Производителите на автомобили са под натиск да продават все повече електрически коли, за да 

избягнат огромни глоби за нарушаване на новите правила за вредните емисии от въглероден 

диоксид, целящи да ограничат глобалното затопляне. 

ЕС постави на автомобилните компании целта да намалят въглеродните си емисии с 40% между 

2007 и 2021 г. Евродепутатите гласуваха през декември 2018 г. и допълнително съкращение на 

емисиите от CO2 от 37,5% до 2030 г. в сравнение с нивата от 2021 г. Те определиха и общ таван 

на емисиите за всички нови коли до 2021 г. от 95 грама CO2 на километър пробег. 

Новите регулации предвиждат глоби от 95 евро за всеки грам CO2 над тавана, определен съгласно 

таргета на производителите. Анализатори от Evercore ISI изчисляват въз основа на равнищата на 

вредни емисии през 2018 г., че производителите са изправени пред глоби на обща сума 33 млрд. 

евро. 

Освен чрез регулациите на въглеродните емисии, страните в ЕС, както и САЩ и Китай предлагат и 

сериозни субсидии за закупуване на електромобили, като се очаква техния размер да нарасне. 

Най-голямата държава в ЕС Германия е на път да задмине Норвегия като основен пазар на 

електромобили в Европа. В момента Берлин и Париж дават стимули под формата на екологичен 

бонус от 4000 евро за електрически превозни средства. Правителството на Ангела Меркел прие 

пакет, насочен към климатичните промени през септември, като според него бонусите за 

закупуване на електрически коли с цена до 40 хил. евро може да достигнат до 6000 евро, което да 

изравни разходите за покупка на електромобил с тези за кола с ДВГ. 

Търсенето на литиево-йонни батерии е нараснало над два пъти от 2015 г. насам и е на път да 

запише деветкратно разширение от миналата година до края на десетилетието. Според прогнозите 

разходите в сектора ще продължат да бъдат ниски. През последните 10 години цените на батериите 

отчитат спад от 87%. Благодарение на това цената на един електромобил се доближава до тази на 

конвенционален автомобил на бензин. 

Според консултантската компания Deloitte пазарът ще достигне момента на обръщане на 

тенденцията през 2022 г., когато общите разходи за притежаване на електрически коли ще се 

изравнят с тези на колите с ДВГ. Други изследвания предвиждат, че чистата цена на електромобил 

ще е същата като на подобен дизелов модел през 2025 г. 

Прогнозите за продажбите също са доста позитивни. Доклад на J. P. Morgan сочи, че до 2025 г. 

делът на продадените електрифицирани коли ще е около 7.7% от пазара, или към 8.4 млн. 

автомобила. В същото време прогнозите на автомобилните производители са далеч по-

оптимистични. Групата Renault Nissan например иска 20 - 30% от пласираните от нея автомобили 

след пет години да са електрически. VW пък залага до 2030 те да са 40% от общите продажби. 

Целта на китайското правителство е до 2025г. 20% от продажбите на автомобили в страната да 

бъдат с алтернативен модел на задвижване. 

Фигура 1. Продажби на електромобили 2016-2019г. 

  

Източник: McKinsey&Company 
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СЕГМЕНТЪТ Стратегията на „Син Карс Индъстри“ предвижда компанията да се позиционира в сектора на B2B 

електрическите лекотоварни автомобили. Политиката на строго ограничение на замърсителите в 

големите градове в ЕС, а и в останалия свят води до все по-драстични забрани за движение на 

превозни средства с ДВГ в градовете, в съвсем близко бъдеще. Затова многобройните компании, 

чиято дейност е предимно в града – куриери, доставчици на стоки, ремонти и т. н.- през следващите 

няколко години ще трябва да подменят изцяло своя автопарк.  

Традиционните автопроизводители все още не са готови да задоволят това търсене нито с 

достатъчно надеждни и гъвкави модели, нито с достатъчен капацитет за производство. Затова и 

това търсене се задоволява предимно от новосъздадени компании, които успяват да създадат 

продукти, отговарящи на високите изисквания на бизнеса. 

Сред лидерите в този сектор е американския стартъп Rivian (www.rivian.com), който въпреки, че 

все още няма нито един сериен модел, през 2019 г. сключи мегаконтракт за доставка на 100 хил. 

електрически буса с глобалния лидер в онлайн търговията Amazon, като електромобилите трябва 

да бъдат доставени в периода 2021-2024г. За финансирането на мащабния проект Rivian успя да 

набере близо 3 млрд. долара от инвеститори като самите Amazon, Ford Motors, Cox Automotive и 

BlackRock. През настоящата 2020 г. компанията привлече нови 2.5 млрд. долара, а сред 

инвеститорите се присъединиха Soros Fund Management LLC, Coatue, Fidelity Management и др.  

Основаната през 2015 г. и базирана в Лондон, Arrival (www.arrival.com) разработва футуристично 

изглеждащ микробус, насочен към пазара на търговски доставки. Компанията заяви, че ванът ѝ ще 

разполага с пробег при едно зареждане от 500 км. В началото на 2020 Arrival получи инвестиция в 

размер на 100 млн. евро от корейските Hyundai Motor Co и Kia Motors Corp. Arrival заяви, че ще 

работи с Hyundai и Kia за разработването на различни електрически превозни средства. Малко по-

късно отново през януари 2020 Arrival обяви, че получава сериозна поръчка от UPS за поне 10 000 

електрически микробуса на стойност няколкостотин милиона евро, които трябва да бъдат доставени 

в периода 2021-2024, като е възможно впоследствие поръчката да бъде удвоена. 

През 2019 г. пак Hyundai и Kia инвестират 89 млн. долара в Rimac Automobili (www.rimac-

automobili.com), 9-годишна хърватска компания, която се стреми да изгради електрически спортни 

коли. Компанията е подкрепена и от германската Porsche AG. 

КОМПАНИЯТА Компанията „Син Карс“ е създадена преди 9 години от автомобилния инженер и състезател Росен 

Даскалов с първоначална идея производство на малки серии спортни и състезателни автомобили. 

С конструирането на моделите Sin R1, Sin R1 GT4 и други от гамата спортни и състезателни 

автомобили, „Син Карс“ печели множество титли от различни състезания и придобива известност в 

автомобилния бранш в цял свят, както и възможността да работи с водещи немски компании като 

ZF Trading, Mahle, Bosch и BMW.  

  

На база на натрупания опит при спортните автомобили, „Син Карс“ създава собствена 

мултифункционална платформа L CITY, защитена с полезен модел и подаден патент. Конструкцията 

на платформата позволява надграждането и модифицирането ѝ спрямо нуждите на различните 

клиенти. Батериите са разположени в самия под, което позволява различното им конфигуриране, 

което да осигури на клиента до 600 км. пробег. Платформата може да бъде конфигурирана с 

различни видове двигатели и купета, според нуждите на клиента, напр. от 2 до 9 места. 

Стандартното ръчно управление на последващ етап  е предвидено да бъде заменено с автономно 

управление.  

На база на платформата L CITY, са разработени три модела електромобили – многофункционалния 

електрически бус L CITY Utility, който може да бъде предлаган в пътнически и товарен вариант и 

покрива изискванията на широк кръг клиенти – от куриерски фирми и доставчици до компании за 

превоз на пътници в градовете; L CITY Sun – предназачен за транспорт на туристи в топли 

туристически дестинациия и затворени ваканционни комплекси;  

file://fsrv/t/Public%20Market/5.2.%20EQUITY%20ISSUES/5.2.39.%20Sin%20Cars/www.rivian.com
file://fsrv/t/Public%20Market/5.2.%20EQUITY%20ISSUES/5.2.39.%20Sin%20Cars/www.arrival.com
file://fsrv/t/Public%20Market/5.2.%20EQUITY%20ISSUES/5.2.39.%20Sin%20Cars/www.rimac-automobili.com
file://fsrv/t/Public%20Market/5.2.%20EQUITY%20ISSUES/5.2.39.%20Sin%20Cars/www.rimac-automobili.com
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L CITY Koffer – последната разработка на компанията с интегрирани соларни панели в каросерията 

на превозното средство, разработени от водеща в обласста финландска компания.  

 

През 2019 г. интелектуалната собственост и цялото ноу-хау за създаване на автомобили с марката 

SIN, както и прототипи, автомобили и други материални активи са отделени от останалата дейност 

(предимно търговия с резервни части) и са апортирани в новосъздаденото дружество „Син Карс 

Индъстри” АД. Стойността на апорта съгласно направената тройна експертиза е 17 684 006 лв., а 

целия капитал на „Син Карс Индъстри“ - 18 543 669 лв.  

Дружеството разполага със собствени и наети производствени халета в гр. Русе с обща площ около 

5 дка. земя и 4.3 дка сгради, които след нужното преустройство ще бъдат напълно достатъчно за 

разгръщане на първоначалното производство на „Син Карс Индъстри” АД. Халетата са оборудвани 

и с голяма част от необходимото оборудване за производство и асемблиране на малки серии 

електромобили и състезателни автомобили.  

Натрупаният опит в производството на спортни и състезателни автомобили от най-високо ниво, 

позволява на Дружеството да използва технологии от мотоспорта, удобни и практични за малки 

производствени серии, с относително малки капиталови инвестиции в специализирани машини за 

производство на метални части. Опитът и контактите с производители на резервни части за първо 

вграждане в поточните линии също дава предимство на „Син Карс Индъстри” АД. 

ФИНАНСИРАНЕ Проектът за производство на електромобилите L CITY е в предпроизводствен етап. До началото до 

началото на м. юли 2021 г. ще бъдат завършени двата демонстрационни автомобила L CITY, в които 

до момента са инвестирани 500 000 лв. До края на септември 2021 ще приключи успешно и процеса 

на хомологация (процедура, през която минава всеки нов сериен автомобил, който излиза на пазара. 

Извършва се от оторизиран орган, който удостоверява, че съответното превозно средство покрива 

стандартите за безопасност и екологичност) Първоначалната цел е хомологация на малка серия (до 

75 броя от модел за всяка отделна страна в ЕС и 1000 броя за целия ЕС годишно). Така някои от 

изискванията могат да бъдат занижени в сравнение с пълното типово одобрение. Това значително 

поевтинява цената за хомологация, която иначе може да достигне до €250 000. Понастоящем 

Дружеството има договор с чешкия  отдел на TÜV SÜD на стойност 100 хил. евро, като сумата вече 

е платена. През октомври 2021 г. е планирано и представяне на електромобилите на предстоящото 

изложение “Power 2 Drive”  в Мюнхен. Осигурена е сума за покриване на разходите за изложението 

в размер на 25 хил. евро. 

Следващата стъпка съгласно стратегията е производството на малка тестова серия от минимум 10 

електромобила, които да бъдат директно продадени на бъдещи партньори или крайни клиенти в 

различни държави. Целта е както реклама на компанията в различни точки, така и възможността 

крайните клиенти да добият реална представа за завършените продукти на компанията. За 

постигането на тази цел, „Син Карс Индъстри“ се нуждае от финансиране за следните дейности: 

1. Представителство в Германия. За обособяване на производствена база в Германия е 

необходим подходящ имот, където да може да се извършва индустриално производство и 

да се позиционира офис и шоурум. Прогнозните разходи за наемане на офис и шоурум са 

€25 000 годишно, а на производствено помещение с минимална площ 1500 кв. м – €110 

000. Инвестициите в машини и оборудване за финалното асемблиране на автомобилите се 

оценяват на €150 000, а разходите за  маркетинг, реклама, участие в изложения – на 100 

000 евро. 

2. Необходими материали, части и труд. В таблицата по-долу са показани необходимите 

материали, части и труд за производството на 10 електромобила. Някои от компонентите и 

частите поради спецификата на производство е необходимо да бъдат поръчани в минимална 

бройка. В таблицата по-долу са представени единичните цени на основните компоненти, 

както и минималните бройки за поръчка (когато има такава). 
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3. Инвестиция в допълнително оборудване. За производството на електромобили в малка 

серия е необходима и инвестиция в допълнително производствено оборудване. Това 

включва изграждане на роботизирана линия за заваряване и боядисване на шасита по 

модела на ММ производството (€200 хил.) и закупуване на лазер за рязане на тръбен и 

листов материал (€92 хил.). 

4. Назначаване на допълнителен брой служители - паралелно с поетапното производство 

основна цел е развитието и разширяването на броя заети лица в дружеството. 

Увеличаването на персонала ще се осъществи въпреки настоящата икономическа ситуация 

и трудностите, които COVID-19 създаде за бизнесите, тъй като в стратегията за развитие на 

дейността е заложено увеличаването на производството да нараства с много бързи темпове. 

За да може да отговори на динамиката на това развитие в следващите една до три години 

компанията трябва да разполага с необходимия брой обучени кадри, които във всеки един 

следващ момент да са достатъчни за обслужване на цялата производствена дейност. 

Разходите за работни заплати ще достигнат 180 хил. евро към края на 2021г.  

 
 

След като бъдат произведени, 10-те електромобила ще бъдат продадени с прогнозна печалба между 

6000 – 7000 EUR на автомобил. Средствата от продажбата им, заедно с допълнително привлечено 

финансиране ще се използват за производството и последващата продажба на по-голяма серия. 

ПЛАНОВЕ Средносрочните (2-5 год.) планове на Дружеството предвиждат след успешната реализация на 

тестовата серия и на база на отчетения клиентски интерес, да бъдат изградени необходимите 

производствени мощности за производство на по-големи серии – между няколкостотин и няколко 

хиляди електромобила годишно. За целта „Син Карс Индъстри“ АД предвижда и привличането на 

финансиране от инвеститори в размер около 10 млн. евро. 

С привлеченото финансиране ще бъдат осъществени инвестиции в следните направления: 

 окрупняване и приспособяване на сградния фонд в България към производството на 

компоненти и автомобили в малка серия (до 1000 автомобила на година от вид); 

 закупуване на ново оборудване, необходимо за спестяване на разходи от външни 

доставчици и подобряване процеса на производство; 

 доинвестиране в база за сглобяване на автомобилите в Германия; 

 закупуване на детайли и материали необходими за стартиране на първоначалното 

производство; 

 допълнителна разработка на надграждащи модели върху съществуващите модели; 

За сглобяването на моделите L CITY ще се използва така нареченото матрично производство - 

затворена поточна линия, на която чрез програмирането на роботизирана система 

производителността се увеличава многократно. При използването на този метод на производство, 

човешкият фактор е ограничен, като това намалява и възможността за грешка. С помощта на 

матричното производство могат да бъдат произвеждани, както отделни компоненти, така и да се 

№ Компонент Мярка
Ст-ст за 1 

електромобил

Минимално 

количество

Сума на мин. 

количества

1 Редуктор 1 бр. € 920 10 € 9 200

2 Електромотор 1 бр. € 758 10 € 7 580

3 Батерия (60 kW) 1 бр. € 12 500

4 Battery management system (BMS) 1 бр. € 758 10 € 7 580

5 Зарядно 1 бр. € 390 10 € 3 900

6 Кабел за зареждане 1 бр. € 220 10 € 2 200

7 Преобразувател на напрежение 1 бр. € 290 10 € 2 900

8 Гуми 1 к-т € 300

9 Джанти 1 к-т € 380

10 Челно стъкло 1 бр. € 60 50 € 3 000

11 Седалка 8 бр. € 800

12 Контролер 1 бр. € 1 520 10 € 15 200

13 Кормилна рейка 1 бр. € 440 10 € 4 400

14 Амортисьори 50 бр. € 300 50 € 15 000

15 Полуоски 50 бр. € 150 50 € 7 500

16 Ключ маси 2 бр. € 200 10 € 2 000

17 Допълнителни части € 1 980

18
Допълнителни материали 

(полиестерни, части купе, боя)
€ 2 200

19 Труд производство на компоненти € 2 000

20 Труд сглобяване € 2 000

ОБЩО € 28 166 € 80 460

ОБЩО за 10 електромобила € 281 660
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сглобяват цели автомобили. С възможността за препрограмиране, първоначално ще са нужни една 

или две матрици за цялостна дейност, а максималният капацитет на цялата поточна линия е 20 000 

бр. автомобили годишно. 

Въпреки че няма пречки електромобилите да бъдат изцяло сглобявани в България, плановете на 

„Син Карс Индъстри“ АД предвиждат финалното асемблиране да се извършва в Германия. Това от 

една страна ще намали транспортните разходи до крайните клиенти, които ще са предимно в 

Западна Европа, тъй като транспортирането на отделни детайли е по-евтино, но по-важното – ще 

позволи крайния продукт да излезе на пазара като „произведен в Германия“ и сертифициран от 

местната TÜV SÜD, което ще повиши доверието на крайните клиенти и ще позволи по-високи крайни 

цени. 

За изграждане на по–модерна и технологична производствена база, освен сега притежаваното 

оборудване, „Син Карс Индъстри” АД следва да закупи допълнителни машини и съоръжения на обща 

стойност около €2 млн.  

Подборът на потенциалните доставчици на детайли и компоненти, показани по-долу е направен на 

базата на дългогодишния опит и контакти изградени в областта на автомобилостроенето. Всички 

доставчици са с дългогодишен опит, традиции и име в бизнеса с автомобилни части. Това гарантира 

качество и гаранции за съответните компоненти, както и надеждност на доставки и логистика. 

 

С всички доставчици от приложения списък е водена кореспонденция, поръчани са мостри или малки 

серии части, доставени и вложени в прототипите. Някои от компонентите са заменяни с близки до 

тях с цел да се провери експлоатационната годност и качества на продуктите на доставчиците. С 

всеки един доставчик е подписан договор за конфиденциалност и е получена цялата техническа 

документация за използваните компоненти и части. Методът на работа с гореописаните доставчици 

е поръчка, оферта, предплащане и производство на определена серия, като в зависимост от 

количеството се формира и цената. В зависимост от плановете за броя на произведените коли, 

себестойността на необходимите части и консумативи (включително батерията) ще е между 33 и 36 

хил. евро. Дружеството ще запази и дейността си за производство на спортни и улични автомобили.  

 

DISCLAIMER 

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

Компонент Доставчик 
Страна 

производител

Алтернативен 

доставчик

Страна 

производител

Електромотор ABM USA Punch Powertrain BEL

Редуктор Commex USA Benevelli ITA

Полуоска - заготовка SSL-CV Joints TWN Commex BEL

Амортисьори FORSA ENTERPRISE CO.,LTD TWN GAZ UK

Пружини предни FORSA ENTERPRISE CO.,LTD TWN Rally design UK

Пружини задни FORSA ENTERPRISE CO.,LTD TWN Rally design UK

Кормилно система JTEKT - KOYO ROU PSA Group FRA

Волан PSA Group FR OMP ITA

Джанти PSA Group FR MakWheels

Батерии BMZ USA CALB CHN

Светлини HELLA DE PSA Group FRA 

Предпазни колани MCF S.r.l ITA PSA Group FRA

Гуми Michelin FRA Debica POL

Спирачна система PSA Group FRA Wilwood USA

Седалки PSA Group FRA Транстех BG

Ел.инсталация WURTH Elektronik DE -

Ключ маси GIGAVAC USA Kissling DE

Метал (тръби) Прециз Интер Холдинг BG Стийлимпекс BG

Части купе Swiss plast CHE -

Интериорни части Trim NM PRT -

Стъкла Doraglass TUR Starglass ESP

Уплътнения Kingfischer UK Codan ITA

Ключалки PSA Group FRA WITTE Automotive DE

Панти PSA Group FRA WITTE Automotive DE
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The Teaser has not been independently verified and the information contained within is subject to updating, completion, revision and further 

amendment. The Teaser does not purport to contain all information that a prospective investor may require. While the information contained in the 

Teaser 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 Teaser, 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 Teaser or for any errors, omissions or misstatements or for any loss, 

howsoever arising from the use of this Teaser. In furnishing this Teaser 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 Teaser or to correct any 

inaccuracies in, or omissions from, this Teaser which may become apparent. 

Information contained in this Teaser is confidential information and the property of SIN CARS. It is made available strictly for the purposes referred 

to above. The Teaser 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 Teaser 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 Teaser, the recipient agrees to return it to ELANA Trading at the request of ELANA Trading. 

This Teaser 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 Teaser 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 Teaser 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 Teaser 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. 

This Teaser 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 Teaser 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 Teaser. 

This Teaser 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 Teaser in or to persons in certain jurisdictions may be restricted by law and persons into whose possession this 

Teaser 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 Teaser 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 Teaser 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 Teaser. 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 Teaser should 

be read. Reliance on this Teaser 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. 

 


