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За компанията

 Инфинити Капитал АД (Дружеството) е новорегистрирана компания, 
специализирана в разработването и реализацията на проекти в сектора на 
недвижими имоти в България.

 Основател е Георги Димитров, строителен предприемач с над 10 години опит 
в строителството на жилищни и административни сгради с РЗП от над 60 хил. 
м2. 

 Сред последните успешни проекти на Димитров е затворен комплекс от 14 
еднофамилни къщи Gurmazovo House в с. Гурмазово до София, който 
стартира през 2020 г. и вече е напълно разпродаден.

 Първият проект на Дружеството е изграждане и продажба на нов затворен 
комплекс от къщи в с. Гурмазово край София – „Аристократ Хилс“. 
Проектът, разработен от архитектурно-дизайнерското студио “All in studio” 
на архитект Павел Янев, включва 13 луксозни къщи с 328 м2 РЗП всяка, 
които ще бъдат завършени до ключ за новите си собственици.

 Инфинити Капитал АД ще финансира реализацията на „Аристократ хилс“ с 
набрания от BEAM капитал. Първоначалното придобиване на проекта 
възлиза на 1.172 млн. евро и покрива разходите за терена, проектирането и 
управлението до разрешителното за строеж.

 Дружеството очаква 38% печалба от първия си проект при среден 
разход до Акт 16 в размер на 1334 евро/м2 и средна цена на продажба от 
1842 евро/м2 печалбата. 

 Инфинити капитал АД ще разпределя минимум 50% от печалбата си като 
дивидент сред инвеститорите си;

 С продажбата на къщите е ангажирана специализираната в премиум имотите 
консултантска компания Unique Estates.

Търсено финансиране

 Инфинити Капитал АД ще търси финансиране в размер на 5.8 млн. лв. за 
придобиване на проекта „Аристократ хилс“ и стартиране на реализацията му.

 Търсеният от борсата ресурс представлява малко над 50% от стойността на 
целият проект в размер на 5.7 млн. евро. Нужният капитал за окончателното 
завършване на къщите се очаква от предварителните им продажби или от 
дългово финансиране, при необходимост.

 Минималното количество пласирани акции, при което ще има успех на 
предлагането, е 612 500 акции. При по-малко набран капитал от заявения 
ще се използват заемни средства за осъществяване на проекта, което може 
да увеличи очакваната възвръщаемост на вложения капитал.

Предлагането

Дружество Инфинити Капитал АД

Регистриран 
капитал

607 685 акции

Процедура
IPO на BEAM Пазара 

на растеж на БФБ

Търсено 
финансиране

5 800 000 лв.

Брой 
предлагани 
акции

3 625 000

Цена на акция 1.60 лв.

Очаквана 
дата на 
предлагането

18-19 октомври

Таблица 1. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ НА ПРОЕКТА Таблица 2. ФИНАНСИРАНЕ С IPO И ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ

В ЕВРО Общо
Набран капитал 

в евро
Общо акции

Печалба на 
акция в лв. 

Възвръщаемост 
на акция

Входящ паричен поток от продажби: 7 852 000 Сценарий 1 1 850 000 2 869 000 1.33 83%

Строителство: 4 050 800 Сценарий 2 2 965 000 4 233 000 0.90 56%

Терен: 591 100 Сценарий 3* 500 000 1 218 000 3.08 192%

Проекти и мениджмънт до РС: 580 880 *Сценарий 3 включва финансиране чрез банков кредит за 755 хил. евро

Общо изходящ паричен поток: 5 687 556

Контакти Бележки

Димитър Георгиев Petar Vasilev На стр. 9

Директор Търговия Инвестиционно банкиране

e-mail: georgievd@elana.net e-mail: vasilev@elana.net

mailto:georgievd@elana.net
mailto:vasilev@elana.net
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ПРЕДЛАГАНЕТО

Емитент Инфинити капитал АД

Борсов код INF1

Акционерен капитал 608 хил. лв., разпределен в 607 685 броя обикновени акции с номинал 1 лв. всяка

Тип на предлагането Първично публично предлагане на Пазара за растеж на БФБ - BEAM

Размер на предлагането До 3 625 000 броя новоиздадени акции с номинал 1 лв. всяка

Вид на акциите Обикновени, поименни, безналични, с право на дивидент и ликвидационен дял

Емисионна стойност 1.60 лв. на акция

Мин. размер на предлагането 
за успех

Най-малко 612 500 броя новоиздадени акции

Начало на предлагането 18 октомври 2021

Край на предлагането 19 октомври 2021 г.

Акционери преди 
предлагането

Настоящи акционери:

 Джи ди кепитъл мениджмънт АД (мажоритарна собственост на изпълнителния директор на 
„Инфинити капитал“ Георги Димитров) – 86.25%;

 Физически лица – 13.75%

Съвет на директорите Съветът на директорите на „Инфинити капитал“ включва:

 Георги Димитров – член на СД и изпълнителен директор;
 Васил Димитров – член на СД;
 Николай Делчев – Председател на СД.

Обслужващо дружество „Инфинити менидмжънт имоти“ ЕООД, еднолична собственост на изпълнителния директор Георги 
Димитров

 Срок на договора – 10 години с право на прекратяване след 5-тата година.

Възнаграждение на 
обслужващото дружество

Възнаграждение за „Инфинити мениджмънт имоти“ ЕООД: 
 0.75% от стойността на активите при размер на активите до 10 млн. лв. (платимо на 

тримесечие); 
 възнаграждение за успех при продажба на имотите в размер на 15% от разликата между 

покупната и продажната цена при активи до 10 млн. лв.;
 1% от стойността на сделката при осигурен имот за закупуване; 
 1% от стойността на осигурено банково финансиране; 
 2% от стойността на наемите, при отдаване на имотите, собственост на „Инфинити капитал“ 

АД под наем.

Lock up споразумения Няма

Дивидентна политика По устав „Инфинити капитал“ АД ще разпределя минимум 50% от годишната/полугодишната печалба
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Пазарът на недвижими имоти

Намалението на лихвените проценти по депозити до нулеви равнища и облекченият достъп до 
кредити за финансиране на строителството след пандемията от COVID-19 доведе до бърз растеж 
на цените на недвижимите имоти през изминалата една година. През това време нараства и броят 
на сделките за покупко-продажба на жилищни имоти, най-вече в големите градове като София, 
Варна и Пловдив. Интересът е, както за придобиване на основно жилище, така и към покупка на 
имоти с инвестиционна цел за отдаване под наем или за продажба след години на по-високи цени. 

Спестяванията в България растат със стабилни темпове през последните години, като COVID-
кризата не доведе до негативно отражение върху дела на депозити на домакинствата спрямо БВП 
на страната. Равнището на депозитите на граждани надхвърли 65 млрд. лв. в средата на 2021 г. и 
представлява близо 50% от БВП на България. Тази положителна тенденция е подкрепена от 
темповете на икономическо възстановяване в страната и ръста на доходите, особено в големите 
индустриални центрове, каквито са София, Варна и Пловдив. Данните на Националния 
статистически институт отчитат сериозно нарастване на средната работна заплата в София от 1656 
лв. през първото тримесечие на 2019 г. до 1989 лв. през първото тримесечие на 2021 г. Ръстът на 
заплащането в някои от най-динамично развиващите се индустрии като високите технологии е още 
по-бърз и това създава предпоставките за нарастване на търсенето на жилища. 

Финансирането чрез ипотечни кредити има значителен принос за активизиране на търсенето на 
недвижими имоти, както за основно жилище, така и за покупка с инвестиционна цел. Достъпът до 
кредити в момента е облекчен, включително и чрез възможностите за кандидатстване онлайн и за 
бързо разглеждане на документите. Средният ипотечен лихвен процент за 2021 г. по нови кредити 
е спаднал до 2.8%. Равнището на ипотечните кредити в средата на първата половина на 2021 г. 
отчита ръст от 12% на годишна база до 14.6 милиарда лева.

Повишаването на инфлацията в България стимулира допълнително търсенето на имоти с цел 
защита за спестяванията. Тенденцията към ръст на потребителските цени се наблюдава в световен 
мащаб и се дължи на икономическото възстановяване след пандемията и на недостига на много 
суровини, довел до силното им покачване. Петролът, който е основополагаща суровина за растежа 
на цените в световната икономика, достигна 75 долара за барел от сорта брент, което е най-
високото равнище на цената от ноември 2018 г. Равнището му е значително над средната стойност 
за последните няколко години. Голяма част от останалите суровини, като индустриални метали, 
храни и горива също се покачиха значително. Това създава условия за трайно покачване на 
индексите на инфлацията и до усещане за ценови натиск в българската икономика сред 
населението, довел до активизиране на покупките на недвижими имоти. 

Графика 1. ПОЛЕЗНА ПЛОЩ НА ВЪВЕДЕНИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НОВОПОСТРОЕНИ ЖИЛИЩА

Източник: НСИ

Новото строителство отговаря на покачването на търсенето. Данните на Националния статистически 
институт показват увеличение на новопостроените жилища в национален мащаб, но най-вече през 
последната година и половина за региона на София. Изоставането на столицата по отношение на 
предлагането в сравнение с Пловдив, Бургас и Варна създаде предпоставки за недостиг на пазара в 



Инфинити Капитал АД | Анализ Септември 2021

4

определени сегменти и бързо нарастване на цените. Вторичният пазар отчита силен ръст в сделките. 
Данните на Агенцията по вписванията показват 53% увеличение на сделките през второто 
тримесечие на годишна база до 9736 броя за региона на София. Това е най-високия брой от 2008 г. 
насам. 

Тенденциите в търсенето и покупките на недвижими имоти в София показват ръст на интереса към 
жилища с повече от две стаи. Това се дължи в голяма степен на желанието на купувачите да подобрят 
жизнената среда, в която живеят, включително и поради социалната изолация от COVID-19. Расте 
търсенето на жилища с допълнителна стая, която да се използва за работа от дома. Семействата с 
деца се насочват към по-голяма и удобна площ, което води до нарастване на строителството и на 
продажбите на жилища с повече стаи. Увеличението на доходите и възможностите за финансиране 
чрез ипотечен заем доведе до силно изразен ръст в цените на крайградски парцели и къщи. 
Тенденцията ще се запази, благодарение на презастрояването в някои градски квартали на София, 
инфраструктурата с ниско качество и подобряването на транспорта. Нараства търсенето на къщи с 
голям двор, самостоятелни или в рамките на затворени комплекси на нови локации.

Близостта до индустриален парк води до съществено нарастване на търсенето на парцели и къщи в 
региона. В района на Божурище с близките села като Хераково, Пролеша и Волуяк е такъв бързо 
развиващ се регион по отношение на недвижимите имоти. Строителството на автомагистрала Европа 
ще ускори развитието на региона, както икономически, така и като дестинация за разрастване на 
жилищни проекти на запад. 

Данните на Bulgarian Properties показват, че през второто тримесечие ръстът на цените на жилищата 
в София се е ускорил до 8% спрямо 3% през първите три месеца на годината. Сходни са 
наблюденията и на "Адрес", които отчитат ръст от 7%-8% на цените на жилищата през второто 
тримесечие. Една от причините за повишаването на средната цена на жилищата в момента е 
готовността на купувачите да платят повече за готово или обновено жилище, в което могат да се 
нанесат веднага.

Сегментът на луксозни имоти

Пазарният сегмент на луксозните имоти показа значително по-висока стабилност през 2020 г., когато 
COVID-кризата доведе до намаление на сделките и на цените на жилищата като цяло. Търсенето на 
луксозни жилища се възстанови по-бързо през втората половина на миналата година спрямо целия 
пазар и от тогава се наблюдава тенденция към засилване на интереса към ново строителство. 
Вниманието на купувачите се измества трайно към имоти в полите на Витоша и в други бързо 
развиващи се региони в южната част на София. Ръстът на сделките е двуцифрен през 2020 г., дори 
с включен ефект от локдауните. Намалява времето за взимане на решение от купувачите за жилища 
в сегмента, което по принцип е по-дълго. Нараства делът на продажбите на жилища още на равнище 
проект, което също е нетипично за този сегмент, сочат данни от агенции за недвижими имоти. 

Предпочитаната категория в сегмента е новото строителство, особено сред новите поколения 
купувачи, които предпочитат къщи или апартаменти в бутикови сгради или в затворени комплекси в 
южните райони на София и в полите на Витоша. Отчита се нарастване на интереса от корпоративния 
сектори и от страна на българи, които работят в чужбина и които търсят доходоносно вложение за 
спестяванията си. 

По-малко развитите райони, като Панчарево и Малинова долина, се наблюдава по-силно търсене в 
затворени комплекси, докато в установени квартали като Драгалевци и Бояна има достатъчно висок 
брой сделки за самостоятелни сгради. Тези традиционни квартали бяха популярни с търсенето на 
къщи, но строителството през последните години доведе и до появата на много апартаменти за 
продажба. Търсенето е насочено към малки бутикови сгради или затворени комплекси. 

Развитието на инфраструктурата в южните квартали превърна Кръстова вада в регион за засилено 
строителство на затворени луксозни комплекси. Цените на квадратен метър се движат около 2000 
евро и нагоре в зависимост от изпълнението. Квартал Кръстова вада има по-хомогенно развитие, за 
разлика от Манастирски ливади и Витоша, където строителството в луксозния сегмент е 
концентрирано в зоната на Околовръстно шосе и булевард България. Цените на жилищна площ в 
тези комплекси също се движи около 2000 евро на квадратен метър. В по-централни квартали като 
Лозенец и Изгрев се наблюдава по-слабо предлагане от отделни нови готови сгради. Цените за 
луксозно изпълнение са между 2000-2500 евро на квадратен метър. Новозапочнати проекти в 
Лозенец дори се предлагат на цени от 2500 евро на квадратен метър начална цена.

Пазарът на самостоятелни луксозни къщи с модерно изпълнение е сравнително ограничен. Офертите 
варират значително според локацията и характеристиките на имотите. Цените на къща в този сегмент 
с близка РЗП и двор са между 400 000 евро и един милион евро. Разглеждайки офертите не може да 
се каже, че проектът Аристократ Хилс е прекалено скъп или евтин за текущата пазарна ситуация. 
Предвид очакваното високо качество на изпълнението цената от 1750 евро на квадратен метър 
застроена площ без ДДС отговаря на къщи и апартаменти в луксозни комплекси в и около София.



Инфинити Капитал АД | Анализ Септември 2021

5

Графика 2. СРАВНЕНИЕ НА ЦЕНИТЕ НА ИЗБРАНИ ОФЕРТИ ЗА ЛУКСОЗНИ ИМОТИ В ЕВРО

Източник: Оферти от луксозни имоти на водещ брокер

Компанията

Инфинити Капитал АД е нова компания, която няма история на приключени проекти, но ще
продължи дейността на нейните основатели с опит в инвестициите в недвижими имоти. Основната 
й дейност е насочена към осъществяването на проекти от начало до край като инвеститор и 
проектант. Компанията ще се стреми да продава всички построени имоти, но си оставя и възможност 
за отдаване под наем при изгодни условия. Това отличава съществено Инфинити Капитал от 
стандартните дружества със специална инвестиционна цел, които набират капитал, за да построят 
и отдават под наем недвижимите имоти. След приключването на всеки проект ще се набира капитал 
при необходимост за стартирането на нов, като по този начин мащабите на дейността му ще се 
разрастват с годините. Проектът Аристократ Хилс, например, се очаква да приключи към края на 
първото тримесечие на 2023 г. След успешното му приключване е заложено да се разпредели 
половината от печалбата като дивидент за акционерите, а останалата половина ще се натрупа в 
капитала на Дружеството и ще бъде основата за осъществяване на следващия проект. След 
направената оценка за необходимо финансиране на следващ проект ще има и ново увеличение на 
капитала. Компанията няма да се ангажира със строителство, а ще използва външни фирми. 

Инфинити Капитал АД ще бъде първото дружество от такъв тип за фондовата борса. Набирането 
на капитал и осъществяването на проекта Аристократ Хилс са от изключително имиджово значение 
за старта на компанията. Всеки от основателите на Инфинити Капитал АД има над 10 години опит 
в сферата на строителството и финансите. По този начин Дружеството наследява опита им от 
осъществени преди това проекти от непублични компании, собственост на акционерите и 
мениджмънта им. Управленският екип на компанията също е изграден и има опит в сферата. 
Доказателство за това е приключването на предишния проект за строителство на къщи в Гурмазово, 
които са от по-нисък ценови сегмент – Гурмазово Хаус. Той е един от няколкото, които се 
осъществяват в момента от различни фирми, като регионът вече се налага за строителство на малки 
комплекси от индивидуални къщи. Инфинити Капитал АД вече реализира 30% брутна доходност за 
своите първоначални акционери чрез проекта Гурмазово Хаус. Дружеството е стратегически 
партньор в изграждането, развитието и маркетирането му, но не успява да излезе като публично 
дружество преди осъществяването на проекта. 

Целта на Инфинити Капитал АД е увеличение на акционерната стойност чрез улеснено инвестиране 
в недвижими имоти, които досега не са били достъпни за широк кръг хора в България. 
Реинвестирането на капитала означава непрекъснат процес на работа за компанията, включително 
и чрез използването на заемни средства при необходимост. Компанията залага на прозрачност при 
процеса на избор на инвестиционните си проекти. 

Камбаните - РЗП 289 м2; двор 114 м2; 1 гараж

Бояна - РЗП 224 м2;  2 гаража

Драгалевци - РЗП 354 м2; двор 590 м2; 2 гаража

Драгалевци - РЗП 360 м2; двор 600 м2; груб строеж; 1 гараж

Гурмазово - РЗП 328 м2; двор 900 м2; басейн; 2 гаража

Бояна - РЗП 360 м2; двор 664 м2;  2 гаража

Детски град - РЗП 312 м2; двор 504 м2; обзаведена; 2 гаража

Делта Хил - РЗП 400 м2; двор 630 м2; обзаведена; 4 гаража

Панчарево - РЗП 465 м2; двор 213 м2; 2 гаража

0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000
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Проектът

Аристократ Хилс е проект за 13 луксозни еднофамилни къщи със съвременна архитектура и визия. 
Той се намира на 3 км. от град Божурище и на 8 км. от околовръстния път на София. Село Гурмазово 
се намира в близост до планините Витоша и Люлин в леко хълмист релеф с добра видимост към 
околността. Районът е в рамките на икономическата зона София-Божурище, където има 
концентрация на инвестиции в производствени и складови сгради и структури. Инфраструктурата 
в местността, където се изграждат проектите за къщи, също се развива с необходимите темпове за 
осигуряване на достъп до електричество и питейна вода, която в региона е достъпна чрез сондажи. 
Къщите ще бъдат снабдени с пречиствателни станции за отпадните води, а отоплението и 
климатизацията ще се осъществяват чрез термопомпи. В процес на изграждане е и нова пътна 
инфраструктура. 

Проектът е изготвен от архитектурно-дизайнерското студио “All in studio”, основано от архитект 
Павел Янев през 2011 година. Студиото е отличено с международна награда за “Най-добра 
еднофамилна резиденция”, носи номинация за “Сграда на годината” от ArchDaily и печели 3 пъти 
първо място “Интериор на годината в България”. Къщите имат РЗП от 328 м2, към тях са предвидени 
два гаража и две паркоместа, а дворното място е 900 м2 и е в проекта е включено изграждането на 
басейн за всяка от тях. Сградите са с окачена вентилируема фасада от камък и метал с много висока 
степен и качество на довършителните работи. Залага се на висококачествени и енергоефективни 
материали, с което да се постигне намаляване на потреблението на енергия.

Външни фирми ще осъществяват строителството, като са договорени максимална стойност за 
квадратен метър от 950 евро. Строителните фирми ще поемат изпълнението на проекта, като те 
имат ангажимент да осигурят строителните материали и персонала. Това позволява ускоряване и 
мащабиране на проекта след продажбата на всяка от къщите, за да приключи по-рано от 
предвиденото към края на 2022 г. Озеленяването също ще се осъществи от външна фирма. 
Поддръжката на къщите няма да се осъществява от Инфинити Капитал АД, а всеки собственик ще 
се грижи за имота си. Гаранцията от 5 г. на строителството и вложената техника е от строителите 
и производителите. Имотите ще бъдат застраховани, за да покрият рискове по време на 
строителството и Дружеството да не бъде изложено на допълнителни загуби в случай на природни 
бедствия. 

Инфинити Капитал АД си поставя за цел да продаде максимално бързо недвижимите имоти по време 
на строителството, за да минимизира риска от намаление на пазарните цени на недвижимите имоти. 
Това изглежда постижимо предвид сравнително кратките срокове за изпълнението на проекта в 
рамките на година и половина и високият интерес към луксозно строителство. 

Снимка 1. ПРОЕКТ АРИСТОКРАТ ХИЛС Снимка 2. ПРОЕКТ НА ОТДЕЛНА КЪЩА

Източник:Инфинити Капитал АД Източник:Инфинити Капитал АД
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Финансови параметри на проекта

Заложените приходи в проекта са направени при очаквания за постепенно покачване на продажните 
цени на къщите от 1750 евро на кв. м. за първата до 1933 евро на кв. м. за последната. Като стойност 
това прави 574 хил. евро без ДДС за първата до 634 хил. евро без ДДС за последната. Общият 
приход от проекта е равен за 7.852 млн. евро без ДДС. Плащането на всяка къща е по следния 
модел: 30% от цената при подписване на предварителен договор за продажба, 30% при Протокол-
образец 14, 30% при Протокол-образец 15 и 10% при въвеждане в експлоатация.

Разходната част на проекта се формира от строителството за всяка къща в размер на максималната 
стойност от 950 евро/м2 или 311 600 евро. Общите строителни разходи са предвидени да достигнат 
4.05 млн. евро. Инфинити Капитал АД ще придобие активите на проекта с набрания капитал от 
публичното предлагане. Цената на сделката е 1.172 млн. евро. Тя включва придобиване на земята 
на цена от 50 евро/м2 или общо 591 хил. евро. Справка на текущите обяви за продажба на парцели 
в регулация в региона на Божурище показва подобни и по-високи за Божурище и Гурмазово, докато 
цените на по-далечните села са с 30 до 50% по-ниски. Проектите и разрешителните за строеж ще 
бъдат придобити на цена от 45 евро/м2, а извършените услуги до получаване на разрешителните за 
строеж са оценени на 91 евро/м2, в това число консултантски, логистични, правни и други разходи. 
Общата им стойност е 580 хил. евро. Продавач на активите е свързаното дружество със собственика 
на компанията Георги Димитров – Джи Ди Кепитъл Мениджмънт. В обосновката в бизнес плана е 
посочен разход в размер на 5% от стойността на проекта, като подобни сделки варират между 3 и 
10%. Покупката на активите ще стане чрез придобиване на дружествени дялове. За посочената сума 
ще бъдат заплатени 140 хил. евро от собствените средства на Инфинити Капитал АД, а останалите 
1.032 млн. евро от набраното финансиране чрез BEAM пазара на БФБ. 

Разходите за мениджмънт на проекта от придобиването му и началото на строителството до 
финализиране се оценяват на 109 евро/м2 или общо на 467 хил. евро, което представлява близо 6% 
от общия приход по проекта. Тези услуги включват цялостната координация на строителния процес, 
документооборота и отношенията с доставчици, главен изпълнител и подизпълнители, консултации 
и продажби, както и правното обслужване чрез външни консултанти. Те ще се осъществяват от 
свързаното лице Инфинити Мениджмънт Имоти ООД. В обосновката на бизнес плана се цитира, че 
подобни услуги варират между 3 и 10% в зависимост от обхвата. Стойността на разходите за 
мениджмънт е включена в разходите за довършителни работи по БДС. 

Таблица 3. РАЗХОДИ ЗА СТРОИТЕЛСТВО

Вид разход Мерна 
единица

Ед. Цена на 
придобиване

Общо в евро

Груб строеж М2 188 801 632

Довършителни работи по БДС, вкл. 
мениджмънт на проекта М2 384 1 637 376

Басейни Брой 35 000 455 000

Термопомпа с подово и климатизация Брой 30 000 390 000

Подови настилки М2 40 170 560

Стени и тавани М2 30 511 348

Соларен покрив Брой 15 000 195 000

Инфраструктура и вертикална 
планировка М2 30 354 660

Общо 4 515 576

Източник: Инфинити Капитал АД

Общият разход за построяването на къщите е в размер на 4 515 576 евро, а размерът на 
нестроителните разходи е 1 171 980 евро. Печалбата на проекта при реализирани приходи от 
продажби в размер на 7 852 000 евро е 2 164 444 евро. Брутните приходи могат да претърпят промяна 
поради динамиката на цените на недвижимите имоти, разходите за финансиране и платени комисиони 
при продажба на имотите с посредничеството на брокер. Дружеството е сключило брокерски договор 
с Unique Estates, като комисионата за продажба на всяка къща е 5%.

Таблица 4. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ НА ПРОЕКТА АРИСТОКРАТ ХИЛС

В ЕВРО 4тр. 2021 1тр. 2022 2тр. 2022 3тр. 2022 4тр. 2022 Общо

Входящ паричен 
поток от продажби:

521 100 715 800 2 156 400 3 673 500 785 200 7 852 000

Строителство: 555 763 833 645 1 702 025 937 850 486 293 4 050 800

Терен: 591 100 591 100

Проекти и 
мениджмънт до РС:

580 880 580 880
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Общо изходящ 
паричен поток:

1 727 743 833 645 1 702 025 937 850 486 293 5 687 556

Набиране на капитал и възвръщаемост

Дружеството планира да набере до 5.8 млн. лв., с които да финансира целия проект. Цената на 
акция е 1.60 лв., отговаряща на равнището, на което е влязъл последния инвеститор к компанията. 
В бизнес плана са заложени три сценария при различен успех на публичното предлагане. Първият 
е набиране от 1.85 млн. евро, при който заедно с текущи паричен ресурс от 140 хил. евро ще 
реализира проекта в срок без привличане на дълг. При набиране на повече от 1.85 млн. евро 
проектът ще бъде напълно капитализиран и ще се ускори реализацията му, защото ще се строят 
всички къщи едновременно. Третият сценарий е при набиране на по-малко от 1.85 млн. евро, но не 
по-малко от 500 хил. евро. Реализацията на проекта в такъв случай ще се осъществи с разсрочване 
на цената на придобиване на проекта, привличане на банково финансиране /350-550 хил. евро/, 
обезпечено с първа по ред ипотека върху всички или част от терените и договаряне на схеми за 
отложено плащане на доставките и строителството. 

Таблица 5. ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТА И ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ

В евро Набран капитал Дълг Общо акции Печалба на 
акция в лв.

Възвръщаемост на 
акция

Сценарий 1 1 850 000 0 2 869 000 1.33 83%

Сценарий 2 2 965 000 0 4 233 000 0.90 56%

Сценарий 3 500 000 755 000 1 218 000 3.08 192%

Изчисления: ЕЛАНА Трейдинг

В таблицата с изчисленията разглеждаме описаните три сценария от Дружеството, но при набиране 
на максималния и минималния размер на капитал. При Сценарий 1 има набиране на 1.85 млн. евро 
капитал или 2.26 млн. акции, с което общият брой акции на Дружеството достига 2.869 млн. броя. 
Печалбата на акция от реализирания проект след облагане с данъци е 1.33 лв., което води до 
възвръщаемост на акция от 83% при цената на публично предлагане от 1.60 лв. 

В Сценарий 2 разглеждаме вариант при пълно набиране на заявения капитал от 5.8 млн. лв. или 
3.625 млн. нови акции на цена от 1.60 лв. В такъв случай печалбата на акция от реализирания 
проект пада на 0.90 лв., а възвръщаемостта от проекта на инвестирани средства в акции при 
публичното предлагане 56%. 

Сценарий 3 е за набиране на 500 000 евро, което отговаря на 611 хил. акции. В такъв случай е 
необходимо банково кредитиране, а в прогнозните парични потоци на Дружеството се залага 
използване на привлечено финансиране в размер на 755 000 евро. Платените към банка парични 
потоци са в размер на 787 791 евро, което означава разходи по лихви и такси в размер на близо 33 
хил. евро или 4.3% от стойността на привлечения ресурс. Печалбата на акция от реализацията на 
проекта се увеличава значително, поради много ниския брой акции и използването на ливъридж. 
Тя става 3.08 лв. на акция и води до 192% възвръщаемост спрямо цената на публичното предлагане.

Изводи за публичното предлагане

Инфинити Капитал АД е интересна инвестиционна възможност, защото дава експозиция в 
традиционно силен отрасъл, който канализира голяма част от спестяванията у нас. Дружеството има 
амбиции да се развива с годините, като използва половината от печалбите за плащане на дивиденти, 
а другата половина да се разраства. Това ще му позволи да участва във все по-големи проекти и да 
диверсифицира портфейла си от активи. Аристократ Хилс е от голямо значение за имиджа на 
компанията и за старта й като публична компания. Набирането на повече акции сред широк кръг 
акционери ще доведе до липса на голям собственик, който да упражнява пълен контрол върху 
Дружеството. Поради това от голямо значение става прозрачността на управлението и диалогът с 
акционерите. Такъв модел на управление и собственост е характерен за големите компании на 
развитите пазари, където мениджмънтът се стреми да постигне максимална възвръщаемост за 
акционерите. 

Проектът Аристократ Хилс е интересен със своята ниша и ранно развитие на пазара на еднофамилни 
къщи извън мегаполиса. Този модел е характерен за САЩ и има своите предимства. Със сигурност 
тази пазарна ниша ще се разраства в България, като специализирана компания в строителството и 
продажбата на такива недвижими имоти има бъдеще през следващите десетилетия. 

В същото време трябва да се има предвид и цикличният характер на дейността на компанията. 
Рисковете не бива да се игнорират, включително и от охлаждане на пазара на имоти. Компанията се 
стреми да минимизира рисковете като се специализира в строителството и продажбата, а не в 
управлението на недвижими имоти. 
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ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ

Регулаторни ограничения: Никоя публикация на ЕЛАНА Трейдинг не трябва да се тълкува като оферта към американски лица, да купуват 
или продават финансови инструменти или какъвто и да е друг финансов продукт, да правят инвестиции или да участват в конкретна
стратегия за търговия (или най-общо казано „Оферти“). Никоя публикация на ЕЛАНА Трейдинг не трябва да се тълкува като Оферта, в която 
и да е юрисдикция, където такава оферта би била незаконна. Всяка оферта, възприета по този начин, няма да бъде уважена от ЕЛАНА 
Трейдинг.

Гаранции: Анализаторът(ите), отговорни за изготвянето на този документ, гарантират, че: (1) изразеното мнение отразява точно неговото 
или нейното лично виждане за споменатите ценни книжа или емитенти; (2) никаква част от заплащането на анализатор е, е било или ще 
бъде обвързано по пряк или непряк начин с изразената препоръка или мнения в този документ.

Финансов интерес: ЕЛАНА Трейдинг се стреми да прави и прави бизнес с компании, предмет на нейни анализи. Това може да включва и 
включва услуги по инвестиционно банкиране, за които ЕЛАНА Трейдинг ще бъде възнаградена. ЕЛАНА Трейдинг е извършвала пазарни 
услуги за Инфинити капитал АД през последните 12 месеца. ЕЛАНА Трейдинг може да търгува или да притежава собствени акции на 
анализираните компании. Анализаторът не притежава акции на анализираните компании, освен ако не е посочено друго. В резултат на това 
инвеститорите трябва да са наясно, че ЕЛАНА Трейдинг може да има конфликт на интереси, който може да повлияе на обективността на 
настоящия анализ. Инвеститорите трябва да разглеждат този анализ само като един от факторите при вземане на инвестиционно решение.

Регулаторен орган: Комисия за Финансов Надзор, ул. Будапеща 16, 1000 София, България

Разкриване на информация: Положена е дължимата грижа, за да се подсигури точност на цитираните факти. Препоръките се базират на 
публично достъпна информация, която се счита за благонадеждна, но за която не се поема отговорност за пълнота и точност. Нито ЕЛАНА 
Трейдинг, нито нейните директори или служители ще бъдат държани отговорни за тази информация. Изразеното мнение може да се 
различава от мнението на други отдели и направления или представители. Допълнителна информация е налична при поискване. 
Източниците на информация в таблиците и графиките в този документ са дело на ЕЛАНА Трейдинг, освен ако не е упоменато друго.

Рискове за инвеститори: Информацията в този документ не трябва да се разглежда като предложение за покупки или продажби на 
финансови инструменти. Инвестиционните възможности, дискутирани в този анализ, може да не са подходящи за определени инвеститори 
в зависимост от техните инвестиционни цели и времеви хоризонт или в контекста на цялостното им финансово състояния. Рисковете
свързани с инвестиции във финансовите инструменти, споменати в този анализ, не са обяснени в тяхната цялост. Цената или стойността на 
финансовите инструменти може да се понижи или покачи противно на позицията на инвеститора. Ценните книжа или инвестициите може да 
доведат до загуби за инвеститора. Предходни резултати не са гаранция за бъдещо представяне. Промени във валутните курсове може да 
имат неблагоприятен ефект върху стойността, цената или дохода от инвестиции или ценни книжа.

Методи за оценка: Оценяването стойността на компаниите се базира на следните методи: коефициент (цена/печалба, цена/счетоводна 
стойност, стойност на предприятието/печалба без данъци, амортизации и лихви), историческа оценка, сравнение с конкуренти, 
дисконтиране (дисконтирани парични потоци или дивиденти) и методи за оценка на активите. Оценката зависи от макроикономически 
фактори, включително лихвени проценти, валутни курсове, цени на суровини, очакванията за икономиката и за движенията на пазара. Тя 
е базирана на очаквания, които може да се променят значително и неочаквано, в зависимост от специфични фактори влияещи на компании, 
индустрия или държава. Поради това препоръките базирани на тези модели може да бъдат своевременно променени. Прилагането на 
моделите зависи от прогнозите за редица икономически променливи и поради тази причина е налице диапазон на изменение в самия модел. 
Оценката, получена чрез модели, зависи от входните данни, които от своя страна са базирани на субективното мнение на анализатора(ите), 
отговорен за създаването ѝ.

Препоръки: Препоръките на анализатора(ите) са базирани на специфични фактори, влияещи на компаниите, сектора, страната и 
глобалното развитие, сравнени с пазарните индекси. Препоръките и мненията отговарят на очакванията на ЕЛАНА Трейдинг за период от 
12 месеца след публикацията и са представени от гледна точка на инвеститори, които имат дълги позиции. ЕЛАНА Трейдинг си запазва 
правото да изрази различно или противоположно мнение и препоръка за различни времеви диапазони или различни типове инвеститори. 
Освен ако не е изрично оповестено друго, очакваното представяне за период от 12 месеца след публикуване на препоръката за български 
акции е следното:

КУПИ Справедливата цена е повече от 10% над текущата пазарна цена

ЗАДРЪЖ Справедливата цена е в диапазон от +/- 10% от текущата пазарна цена

ПРОДАЙ Справедливата цена е повече от 10% под текущата пазарна цена

Честота на препоръките: Няма предварително разписания за публикуване на препоръки. Честотата им зависи от специфични фактори за 
индивидуалните компании и мнението на анализатор(и) за нуждата от малки и големи промени.

Авторски права: Анализите на ЕЛАНА Трейдинг са изключителна собственост на изследователския отдел на посредника и тяхното 
съдържание не може да се използва за търговски цели. Копирането и разпространението на съдържанието на анализите на ЕЛАНА Трейдинг 
е изрично забранено без предварителното писмено съгласие на посочените по-долу контакти. 


