ДЖЕРЕМИ Инициатива в
България
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Над 870 млн. евро за МСП
финансиране по ДЖЕРЕМИ в България
ДЖЕРЕМИ
в цифри
Зряла фаза

413 M EUR

361 M EUR



ДЖЕРЕМИ ресурс
по ОПК 2007-2013:
349 млн. евро



Общо налично
финансиране за
МСП (вкл.
привлечем частен
ресурс): 875 млн.
евро



2.57x ливъридж на
публичния капитал



17 активни
операции на пазара
с 5 финансови
инструмента:

60 M EUR

Ранна фаза

20.4 M EUR
21 M EUR

Два
стартъп
фонда

Фонд
Рисков
Капитал

Два Фонда за
ко-инвестиране

Финансови
Частни средства от инвеститори
ОП Конкурентоспособност (JEREMIE)

Гаранции
покриващи
загуби

инструменти

Финансиране
чрез поделяне
на риска



12 операции с БГ
банки и 5 фонда за
дялов капитал
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Над 7,500 фирми финансирани с
близо 900 млн. евро
Усвояемост
в цифри

908 M EUR



Близо 9,500
индивидуални
финансирания на
МСП за 908 млн.
евро реализирани
до 30/06/2016.;



Към 30/06/2015
усвояването по
ДЖЕРЕМИ в
България е:

Усвояемост от МСП

604M EUR

451 M EUR

91 M EUR

 Над 100 % от
публичния
ресурс на ОПК в
ДЖЕРЕМИ;

 Над 100% от

Размер на усвоено от МСП финансиране
Дек‘ 2012

Дек‘2013

Частни средства от инвеститори
Финансови
ОП Конкурентоспособност (JEREMIE)

Дек‘2014

инструменти

юни‘2016

целия наличен
ресурс
(публичен и
частен капитал
частен капитал)
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ДЖЕРЕМИ инструменти:
Портфейлни гаранции за кредитни загуби
Portfolio ofот
Портфейл
new
нови
SME
МСП
Transacti
кредити
Guarantee
Гаранционно
Rate of
ниво
up to
от80
80%
за всеки
loan отделен
by loan basis
кредит

Бюджет на инструмента:




72.2 млн. евро ДЖЕРЕМИ ресурс;
361 млн. евро налично
финансиране на МСП (вкл.
собствен ресурс на банките)

Резултати към Юни‘2016:

Таван на загуби
Ниво на усвояване

Exposureекспозиция
Рискова
retained by на
theбанката
Intermediary
Таван за загуби
Guarantee
Cap (exposure
(риск, поеман
taken от
by
EIF/HF) subject
ЕИФ/ХФ)
на база
to Ниво
Disbursement
на усвояване
Ratio
Guaranteed portion
Гарантирана
част от
of целия
the Portfolio
кредитен портфейл



5 банки работещи с инструмента
са отпуснали близо 5,200 МСП
кредита за 340 млн.евро;



Над 60% от финансираните фирми
са микропредприятия;



Финансирани са нови инвестиции
на малкия бизнес за над 198
млн.евро;



До 250bps понижение на лихвите
спрямо пазарни нивa; средно
44.5% обезпечение на кредитния
портфейл спрямо над 100% при
пазарни условия
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ДЖЕРЕМИ инструменти:
Нисколихвени кредити (със споделяне на риска)
Бюджет на инструмента:




206.5 млн. евро ДЖЕРЕМИ ресурс;
413 млн. евро налично финансиране
на МСП (вкл. собствен ресурс на
банките)

Резултати към Юни‘2016:



7 банки работещи с инструмента са
отпуснали над 4,000 МСП кредита за
495 млн.евро;



3.49% среднопретеглена лихва по
МСП кредитите в портфейла спрямо
7.69% при пазарни условия (55%
понижение на пазарните лихви);



Финансирани са нови инвестиции на
малкия бизнес за над 464 млн.евро;



Значителен ефект върху целия пазар
на малки бизнес кредити в посока
понижение на лихвените нива през
2013 и 2014г.
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ДЖЕРЕМИ инструменти:
Акселератори (стартъп фондове)
Бюджет на инструмента:

JEREMIE
(99%)



Ментори

21 млн. евро ДЖЕРЕМИ ресурс;
21.2 млн. евро налично финансиране
на МСП (вкл. собствен ресурс на фонд
мениджърите)

Резултати към м.декември‘2015:
Acceleration and Seed Fund

Фонд
Мениджър

Фаза на
Акселерация

Фаза Сийд



2 стартъп фонда (LAUNCHub и Eleven)
активни от м. септ‘2012 са разгледали
над 4,000 бизнес-проекти;



Финансиране на 180 стартиращи
иновативни предприятия на стойност
19.2 млн. Евро до 31/12/2015;



Повече от 50 от фирмите получили
първоначално финансиране вече
генерират собствени приходи;




Над 600 създадени работни места;

(1%)

МСП

МСП

Близо 20 млн.евро частни капитали
инвестирани от бизнес ангели и VC
фондове в най-успешните стартъпи
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София сред първите три
столици в Европа по стартъпи

Cumulative number of investments by European accelerators since 2004 and by end of 2015
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ДЖЕРЕМИ инструменти:
Фондове за рисков капитал и коинвестиции

 Набран капитал: € 20.4
млн.

 ДЖЕРЕМИ участие: : €
14.2 млн. (70%)

 Фокус: Телеком, ИКТ,
здравни технологии,
чисти технологии,
образовние;

 Екип: Партньорите Павел
Езекиев, Константин
Петров и Златолина
Микува, създатели на
първия хай-тех VC фонд;

 Инвестиции: 15 сделки за
близо 15.1 млн. евро до
31/03/2016

 Размер: €11 млн. х 2

 Размер: €15млн. х 2

 Фокус: Експорт,

 Фокус: Експорт, ИКТ,

Преработка, Медицински
услуги, ИКТ;

 Екип: Партньори са Елвин
Гури и Том Хигинс
притежаващи сериозен
опит в сектора за дялови
инвестиции

 Инвестиции: 4 сделки за
11.3 млн. евро към
31/03/2016

 Над 20 млн. евро
привлечени от частни коинвеститори

Производство, Преработка,
Аутсорсинг;

 Екип: Партньори от
Райфаизен Инвестмънт и
Ентреа Капитал
притежаващи сериозен опит
в сектора за сливания и
придобивания

 Инвестиции: 11 сделки за €
14.5 млн. към 31/03/2016

 Над 15 млн. евро
привлечени от частни коинвеститори
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