ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
Електронно седмично издание на
Камарата на професионалните оценители
24 март 2016 г.
Брой 12 (195), Година 5








Корпоративни новини
Икономически новини
Борсови новини
Инвестиции
Анализи
Предстоящи събития

КОРПОРАТИВНИ НОВИНИ

Съдебен изпълнител разпродава бившия
завод "Маяк" в Добрич
Втори опит за продажба на бившия завод за автомобилни
радиатори "Маяк" в Добрич ще бъде направен през април,
след като предишната процедура се провали заради липса
на кандидати. Търсената сега цена е 5.6 млн. лв. в
сравнение с малко над 7 млн. лв. при открития в края на
миналата година търг. Разпродажбата се организира по
искане на Българска банка за развитие (ББР) заради дълг
на собственика на предприятието – софийската фирма
"Дани специал". Той произтича от ипотечен кредит за 3.3
млн. лв., подписан през 2008 г. Върху дяловете на "Дани
специал" има наложен запор по искане на "Ер ликид"
заради дълг от 35.5 хил. лв. Серия от възбрани има от
община Добрич, НАП и фирми кредиторки. Съдебният
изпълнител предлага за продажба около 30 дка земя
заедно с производствени и административни сгради в
промишлена зона "Север" в Добрич. Завод "Маяк" е
създаден преди близо 70 години като част от по-голяма
военнопромишлена структура.
Капитал, 23 март 2016

Пеевски се зарече да не върти повече
бизнес в България
Депутатът Делян Пеевски обяви оттеглянето си от
всякакви бизнес проекти в България и се отказва и от
сделката за фалиралия торов завод "Химко" - Враца, като
няма да плати за придобиването му. През януари "НСН
Инвестмънт", в което депутатът е мажоритарен
собственик, внесе необходимия депозит и участва в търга
за "Химко". Офертата за покупката на завода беше 11.7
млн. лв., като парите трябваше да бъдат внесени до 20
март. Според експерти обаче работата на торовия завод
трудно би могла да бъде възстановена, като целта на
купувача най-вероятно е съоръженията да бъдат нарязани
за скрап, а теренът от около 700 дка да бъде разчистен.

Средни цени на продажбите в София,
всички райони, към 21.03.2016

Средни цени на продажбите в Пловдив,
всички райони, към 21.03.2016

Средни цени на продажбите във Варна,
всички райони, към 21.03.2016

Средни цени на продажбите в Бургас,
всички райони, към 21.03.2016

Сега, 22 март 2016

Тръгна втори опит за продажба на банка
"Виктория"
Нов опит за продажба на Търговска банка "Виктория",

Източник: imoti.net
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която е дъщерна на КТБ, правят синдиците на фалиралата институция. Срокът за подаване на
писма за интерес за придобиването на 100% от капитала на банката е до 18 април, съобщиха вчера
синдиците на КТБ и Фондът за гарантиране на влоговете в банките. В сделката са включени и
всички вземания на КТБ от "Виктория", които в края на 2015 г. са малко над 117 млн. лв. Банка
"Виктория" беше обявена за продан още през декември миналата година, но според запознати
интересът към нея е бил прекалено слаб. В началото на тази година едноличният собственик на
"Виктория" - КТБ, е увеличил основния й капитал с 30 млн. лв., става ясно от оповестената вчера
покана. Малко по-късно банката е платила предсрочно дълг от 29.997 млн. лв. към КТБ.
Сега, 17 март 2016

„Дженерали Животозастраховане” прехвърли бизнеса си на „Съгласие”
Новият собственик на застрахователния портфейл на дружеството „Дженерали
Животозастраховане” АД е ЖЗК „Съгласие” ЕАД.„Дженерали България” взе решение за
доброволно прекратяване на бизнеса си със застраховки „Живот”, за да се концентрира изцяло
върху общото застраховане. От своя страна Комисията за финансов надзор издаде необходимото
разрешение в края на месец февруари. Прехвърлянето е станало въз основа на сключен още на 3
декември 2015 г. договор за прехвърляне, станало факт след издаването и на разрешение от страна
на Комисията за финансов надзор (КФН) от 29 февруари 2016 г. От 1 март 2016 г. всички
имуществени права, задължения и отговорности по сключените с „Дженерали
Животозастраховане” застрахователни договори преминаха върху ЖЗК „Съгласие”, която тази
година отбелязва своята десета годишнина.
Money.bg, 17 март 2016
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Разходите за труд нарастват с 5,8% през
последното тримесечие на 2015
Общите разходи на работодателите в България за един
отработен час от наетите от тях лица нарастват през
четвъртото тримесечие на 2015 година с 5,8% спрямо
същия период година по-рано и след повишение със 7,4%
през предходното тримесечие, показват данни на НСИ. За
същия период увеличението на разходите за труд в
индустрията е с 8,1%, в услугите – с 4,6% и в
строителството – с 11,0 процентни пункта.

24.03.2016
EUR/BGN
1.95583
USD/BGN
1.75081
GBP/BGN
2.47620
Икономически показатели
USD/BGN
1.90
1.80
1.70
1.60
1.50
1.40
1.30
1.20

БНР, 22 март 2016

Солиден
спад
на
чуждестранните
инвестиции у нас през януари

Централен курс на БНБ

ОЛП: 0.00% от 01.03.2016
0.03%

По предварителни данни на Българската народна банка
преките инвестиции в страната за януари 2016 г.,
отчетени съгласно принципа на първоначалната посока
на инвестицията, възлизат на 44.9 млн. евро (0.1% от БВП
). Те са по-малко с 278.5 млн. евро (86.1%) спрямо януари
2015 г. (323.4 млн. евро, 0.7% от БВП) . Дяловият капитал
(преведени/изтеглени парични и апортни вноски на в/от
капитала и резервите на български дружества, както и
постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в
страната) възлиза на 4.7 млн. евро. За януари той е понисък с 8.1 млн. евро (63.2%) от дяловия капитал,
привлечен през януари 2015 г. (12.8 млн. евро).
Постъпленията от инвестиции на чуждестранни лица в
недвижими имоти са 2.4 млн. евро, при 2.9 млн. евро за
януари 2015 г. По страни, най-голям дял в инвестициите в
недвижими имоти имат Русия – 0.7 млн. евро (31% от
общия размер за януари 2016 г.) и Германия – 0.5 млн.
евро (20.6%). Най-големите преки инвестиции в страната
за първия месец на годината са от Германия (14.5 млн.
евро) и Великобритания (10.8 млн. евро). По
предварителни данни преките инвестиции в чужбина за
януари 2016 г. са отрицателни и възлизат на 9.4 млн.
евро, при отрицателна стойност от 4.5 млн. евро за
януари 2015 година.
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Money.bg, 18 март 2016
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В рамките на януари салдото по текущата сметка е
положително и в размер на 165,5 млн. евро (или 0,4% от
БВП) спрямо дефицит за 108,4 млн. евро преди година,
показват данните на БНБ. Търговското салдо на нашата
страна в началото на годината е положително и в размер
на 66,7 млн. евро при дефицит от 124,7 млн. евро през
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януари 2015 година (0,3% от БВП). Януарският износ на нашата страна е в размер на 1,7539 млрд.
евро, като се повишава със 125,9 млн. евро (ръст със 7,7%) в сравнение с износ за 1,628 млрд. евро
преди година. В същото време вносът през януари е в размер на 1,6872 млрд. евро, като е по-нисък
с 65,5 млн. евро (спад с 3,7%) спрямо същия месец на миналата година, когато вносът беше в
размер на 1,7527 млрд. евро.
БНР, 18 март 2016

Втори месец расте търсенето на работна сила в реалната икономика
Към края на февруари в бюрата по труда са регистрирани 329 610 безработни. Те намаляват с 4
960 души спрямо януари. В сравнение с февруари 2015 г. безработните са значително по-малко – с
31 566 души, съобщава Агенцията по заетостта. Равнището на безработица през втория месец на
2016 г. е 10%, като то се свива с 0.2 процентни пункта спрямо януари. В сравнение с февруари
2015 г. равнището на безработица намалява с 1.0 процентен пункт. През февруари търсенето на
работна сила в реалната икономика за втори пореден месец нараства. На първичния пазар в бюрата
по труда са заявени 15 152 работни места, с 3 911 места повече от януари 2016 г. През февруари на
работа са постъпили общо 23 561 безработни лица, които са с 4 716 повече спрямо предходния
месец. Увеличава се броят на започналите работа както на първичния пазар, така и по схеми на ОП
РЧР.
Money.bg, 16 март 2016

Застрахователите изпращат 2015 г. с рекорден обем активи
Застрахователните компании изпращат 2015 г. с рекорден обем активи. В края на миналата година
средствата, управлявани от дружествата, извършващи общо застраховане, животозастраховане и
презастраховане, възлизат на 6,127 млрд. лв., като това е абсолютен рекорд, откакто Българска
народна банка (БНБ) събира данни за системата. Активите на застрахователите растат с 4% на
тримесечна и със 7,9% на годишна база, или с 237,1 млн. лв. спрямо края на септември 2015 г. и с
446,8 млн. лв. в сравнение с декември 2014 г., съответно. Това показват данните на БНБ за
дейността на застрахователните дружества. По принцип Комисията за финансов надзор (КФН)
води по-подробна статистика за сектора, която дава представа както за печалбата и приходите на
компаниите, така и за премиите по отделни застраховки, но годишните данни все още не са
публикували. Актуалните са към ноември 2015 г. Изчисленията на Investor.bg на база данните на
централната банка показват, че активите на застрахователите нарастват 2,3 пъти за 7 години. Към
31 декември 2015 г. делът на активите на дружествата, извършващи общо застраховане, възлиза на
72,9% при 27,1% за животозастрахователите. Само животозастрахователните компании изпращат
годината с 13,3% ръст на активите до 1,464 млрд. лв., а опериращите в сегмента общо
застраховане – с ръст от 6% до 4,468 млрд. лв. В статистиката на БНБ в общото застраховане се
включват активите и на единственото презастрахователно дружество, които в края на миналата
година са за 2,061 млрд. лв.
Инвестор.БГ, 16 март 2016

Офшорни фирми ще могат да имат общо до 10% дял в ключови
компании
Когато две или повече дружества, регистрирани в офшорна зона, искат да имат дял в дружества в
ключови сектори или в компании, които участват в обществени поръчки, общият им акционерен
дял в тях не може да надхвърля 10%. Тази промяна в т.нар. Закон за офшорките прие на второ
четене парламентарната бюджетна комисия без дебати в сряда. В момента има забрана за участие
на такъв тип компании в обществени поръчки, концесии, приватизационни сделки и др. Тя е в
сила от началото на 2014 г. Тогава беше обявено, че целта е да се разкрият действителните
собственици на компании в ключови сфери - банки, печатни медии, застрахователни и пенсионни
компании, мобилни и хазартни оператори, спортни клубове, социологически агенции. Наложи се
обаче законодателството да бъде променено отново, тъй като Брюксел предупреди, че то е твърде
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рестриктивно и може да започне наказателна процедура. На първо четене бе приет праг на участие
на една офшорна фирма до 10%.
Offnews, 18 март 2016

Рейтинг 10 Топ фирми
Водещи български предприятия от сектор "Полиграфическа дейност и други
дейности, свързани с печатането", по Приходи от продажби за 2014 г.
No

Предприятие

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Юрий Гагарин АД
Демакс АД
Дедракс АД
Печатница на Българска народна банка АД
Мултипринт ООД
Принт трейдинг ЕАД
Флекспринт ЕООД
Булвест Принт АД
Обертюр Фидюсиер АД
Ропринт ЕАД

Град

Приходи от продажби
(хил. лв.)
2013

Пловдив
София
София
София
Костинброд
София
Цалапица
София
София
София

80 473
45 188
18 899
18 355
17 903
78 575
12 587
12 233
1 210
9 254

2014

95 954
49 035
19 348
18 785
17 630
16 296
14 276
12 204
11 561
11 190

Информационна система на българските предприятия (BEIS) www.beis.bia-bg.com
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БОРСОВИ НОВИНИ

Investor.bg, 22 март 2016

Основен пазар
Premium

195 664.58

Standard

1 632 066.34

АДСИЦ

112 881.88

Общо оборот на
БФБ

2 372 146.30

BGREIT: 22.02.2016 – 22.03.2016
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Общото събрание на облигационерите на Старком холдинг
АД ще гласува за разсрочване на облигационния заем на
компанията в размер на 30 млн. лв. с 5 години. Събранието
е свикано от Ради Георгиев в качеството му на
представител на облигационерите на Старком холдинг АД.
Ради Георгиев предлага изплащането на 30 млн. лв. да се
отложи за 15 април 2021 г. вместо 15 април 2016 г., както и
намаление на лихвата от 6,5% на годишна база на 3,75% и
намаление на коефициента Покритие на разходите за
лихви от 1,05 на 1,01. Събранието на облигационерите е
свикано за 31 март 2016 г. от 14 ч. в София. Датата е само
две седмици преди падежа на облигациите. Старком
холдинг АД е собственик на 50,05% от капитала на
Еврохолд България АД към 31 декември 2015 г. Холдингът
отчита загуба от 117,6 млн. лв. на консолидирана база за
2015 г. спрямо консолидирана печалба от 1,5 млн. лв. за
2014 г. Причината е основно в Еврохолд България АД,
което отчете 92 млн. лв. загуба за 2015 г. след заделяне на
резерви в размер на 122 млн. лв. Неконсолидираният отчет
на Старком холдинг АД показва загуба от 2,5 млн. лв. за
2015 г. след печалба от 9,3 млн. лв. за 2014 г. Собственият
капитал към 31 декември 2015 г. е изчислен на 48 млн. лв.
при пасиви от 74 млн. лв., от които 30 млн. лв.
облигационен заем. Дъщерното Еврохолд България АД е в
процес на издаване на облигации с обща стойност до 100
млн. евро при лихва между 8 и 13% годишно.

БФБ-София
Седмичен оборот 14-19.03.2016 (лв.)
Пазар
Оборот

BGBX40: 22.02.2016 – 22.03.2016
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Предлага се разсрочване на облигационния
заем на Старком с 5 години

SOFIX: 22.02.2016 – 22.03.2016
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442
Печалбата след данъци на застрахователните компании,
440
специализиращи в общото застраховане, скача 4,1 пъти
438
през 2015 г., а нетната печалба на целия сектор расте с
3,4% на годишна база. 30-те дружества, специализиращи
най-вече в автомобилните, имуществените и здравните
застраховки, печелят 54,03 млн. лв. през 2015 г. спрямо
печалба в размер на 13,161 млн. лв. за цялата 2014 г. Изчисленията са на база на данните на
Комисията за финансов надзор (КФН). За втора поредна година с най-голяма печалба е ЗАД
„Енергия“, въпреки че положителният финансов резултат на дружеството намалява с 22,8% на
годишна база до 17,49 млн. лв. По размер на печалбата с 10,67 млн. лв. следва ЗК „Лев Инс“ АД, а
ЗАД „Алианц България“ и ЗАД „Армеец“ отчитат печалба от съответно 10,45 млн. лв. и 9,57 млн.
лв. Две трети от всички компании изпращат годината на плюс, ЗАД „Здравноосигурителен
институт“ излиза на нула, а други девет инкасират загуби.

Investor.bg, 17 март 2016
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ИНВЕСТИЦИИ

Дългът на българина се увеличава
двойно за година
С над 50% се увеличава средното необслужвано
задължение на българите на годишна база. Така
ако през 2014 г. размерът на дълга е бил 485 лева,
то за 2015 г. този показател вече се равнява на 747
лева, посочват от Асоциацията на колекторските
агенции в България (АКАБГ). В изследването са
включени данни за обработваните дългове от 16те компании, членуващи в асоциацията и заемащи
75% от пазара на нeобслужвани задължения.
Общият обем на задълженията расте при по-малък
брой обработени случаи. През 2015 г. те са малко
над 2,6 милиона, докато през 2014 г. наброяваха
2,95 млн.
econ.bg, 24 март 2016

Правят първата в България ферма
за скариди в Свищовско
В ход е подготовката за изграждане на скаридена
ферма в село Българско Сливово. Стопанство, в
което се отглеждат такъв тип морски дарове, има
само на още четири места в света, сред които са
Тайланд и Бангладеш. Местната плантация ще
бъде построена в местността Кривулка върху
площ от близо 30 000 кв. метра. Автор на
амбициозния проект е свищовската фирма
“Биляна” ООД, а първоначалната инвестиция е 1
млн. лева. Плановете са във фермата да се добиват
около 20 – 22 тона скариди годишно, които ще се
продават на българския пазар. В процеса на
строителните дейности ще бъдат заети над 20
човека, а след като фермата отвори врати, ще се
разкрият десетки работни места. Инвеститорът
Лефтер Лефтеров и управителят Благовест
Борисов вече са наясно с процеса по отглеждане
на скаридите. Проектът стартира след решение от
13 януари на Кoмиcиятa зa зeмeдeлcки зeми към
Миниcтepcтвoто нa зeмeдeлиeтo за създаване на
cкapидeнaтa фepмa в Бългapcкo Сливoвo.
Борба, 22 март 2016

Фалират
централи

300

малки

соларни

Около 300 малки фотоволтаични електроцентрали
(ФЕЦ) с над 1800 работни места са в процес на
фалит. За това алармира пред "Стандарт" Иван
Хиновски, председател на Българския енергиен и
минен форум (БЕМФ). Причината за масовите

С 3 млн. лв. ще бъде цялостно
ремонтиран Морският дом във
Варна
Държавно предприятие „Пристанищна
инфраструктура”(ДППИ) ще инвестира
3 млн. лв. собствени средства в
цялостна реконструкция на т. нар.
Морски дом – затворената в момента
сграда
на
бившия
Дом
на
транспортните работници. В момента
приключва работата по проекта,
съобщи за в. „Черно море” Румен
Арабаджиев, директор на териториално
поделение ”Пристанище Варна” към
ДППИ.
investor.bg, 22 март 2016

Частен
съдебен
изпълнител
разпродава на търг техниката и
автомобилите на бургаската фирма
"Път 2004 ООД". Става въпрос за осем
леки автомобили и микробуси, шест
камиона, един джип и един багер. От
движимото имущество е един от
големите камиони на фирмата, като
наддаването за него ще започне от 71
250 лв. За 33 750 лв. пък е обявен
багерът, който е използван за
инфраструктурните проекти, по които
работеше "Път 2004". Останалите цени
са по ниски, като средната такава за
един автомобил е около 8 хил. лв.
e-burgas.com, 21 март 2016

75% от руските купувачи са
избрали ваканционен имот по
морето
Днес 75% от руските клиенти избират
класически ваканционен имот, а не
жилище за постоянно пребиваване. С
бюджети от 50 000 евро за жилище с
една спалня, те на практика са поплатежоспособни от купувачите, които
бяха активни през 2014 г. и дават добра
перспектива
пред
пазар.
Броят
продажби на руски раждани е спаднал
с 50% за една година.
Строителство Градът, 21 март 2016
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фалити е драстичното намаляване на изкупната цена на електроенергията от малките ФЕЦ. Тя е
паднала осем пъти, обясни Хиновски. Това не е оправдано, тъй като общата мощност на тези 300
мини-ФЕЦ е само 28 мВт. Това е едва 0,2% от общата инсталирана мощност у нас, като те
произвеждат едва 0,007% от общото количество енергия и поради това влиянието им върху
крайните цени е близо до нула, обясни Хиновски. Става дума за 300 семейни фирми, с които
кандидатствахме за финансиране по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.
(ПРСР), обясни Павлина Цанева от Габрово, собственик на мини-ФЕЦ. Нашите ФЕЦ са малки, с
мощност 70-80 кВт, като инвестицията във всяка от тях е около 700 хил. лв., 50% от които е грант
от ПРСР, а останалите 50% - кредити и собствени средства, допълни тя. Бизнес плановете за тези
мини-ФЕЦ са били одобрени от ДФ "Земеделие" (ДФЗ) - за отпускането на грант, както и от
банките - за отпускането на кредити, които са със срок на връщане 9 г.
Стандарт, 21 март 2016

Фабрика в санданско село открива 400 работни места
Нова голяма фабрика ще заработи до дни в санданското село Катунци. Строителството и
оборудването на обекта ще приключат до края на месец май. Предприятието може да отвори врати
още през юни. Инвеститор е египетският бизнесмен Манду Атеа. „Дано по-бързо започне да
работи този завод, който ще произвежда медицински артикули. Идват всеки ден хора да питат за
работа, пристигат чак от общинския център Сандански. Всичко живо се надява да се труди тук.
Тази фабрика ще промени коренно визията на селището ни. Ще даде първоначално работа на 150
души, а намерението на египетския милионер е да наеме до 1-2 години над 400 работници”, казва
кметът на Катунци Иван Коричков. Средствата, които инвеститорът налива в селото, са поне 7-8
милиона евро. С тях ще се построи модерна фабрика, която ще произвежда десетки артикули
медицински консумативи. По-голямата част от продукцията ще се изнася в чужбина, но ще се
зарежда и родния пазар. Инвеститорът закупил земята от фармацевтично предприятие.
kmeta.bg, 21 март 2016

Германската Osram изгражда завод край Пловдив
Германският производител на осветителни уреди Osram, ще изгражда нов завод край Пловдив,
самата фабрика се очаква да заработи през 2018 г. Заводът ще се намира в Тракия икономическа
зона. Новият промишлен обект ще е върху терен от над 30 декара, а в завода ще работят 1 000
души. Портфолиото на бившето дъщерно на Siemens дружество Osram обхваща цялата верига от
компоненти за електронни съоръжения, контрол, както и цялостни осветителни тела, системи за
управление на светлината и осветителни решения. Aкциите на базираната в Мюнхен Osram се
търгуват в индекса Mdax във Франкфурт.
investor.bg, 18 март 2016

Летището край Хасково ще бъде превърнато в индустриална зона
Летище Узунджово край Хасково ще бъде превърнато в индустриална зона, обяви кметът на града
Добри Беливанов. В новата индустриална зона ще бъдат привличани чужди и български
инвеститори за изграждане на заводи, които ще отворят нови работни места, обясни кметът.
Зоната ще се намира и само на 5 километра от новата магистрала „Марица“, което ще я прави още
по-привлекателна за инвеститорите, съобщи Изпълнителната агенция. Нейният директор Мариета
Захариева заяви, че се предвижда да бъде направен бизнес инкубатор в Хасково. Той ще бъде
изграден съвместно между агенцията и общината. Инкубаторът ще свързва предприемачите с
инвеститори и ще съдейства за намирането на външни пазари, посочи областният управител на
Хасково Станислав Дечев.
investor.bg, 17 март 2016
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АНАЛИЗИ

Местни играчи доминират М&A пазара в България
Като цяло в страната са отбелязани с 12% по-малко сделки на годишна база, а стойността
също спада - от 1,28 млрд. до 0,97 млрд. долара
Предимно местни играчи доминират силно на пазара на сливания и придобивания (М&A) в
България през последната година. 62% от реализираните в страната ни през 2015 г. 50 сделки са
реализирани от местни инвеститори, а 32% - от чуждестранни.
При останалите 6% става дума за изходящи инвеститори, тоест български вложители, които са
инвестирали в чужди компании, показва M&A барометърът на EY за Централна и Югоизточна
Европа (ЦЮЕ), който агрегира публично оповестена информация, публикувана от реномирани
бази данни като DealWatch, mergermarket, Capital IQ, Zephyr, както и от собствена база данни на
EY.
Като цяло през 2015 г. се отчита спад на броя сделки в страната - от 60 до 50 броя, а стойността
им също спада от 1,28 млрд. долара до 0,97 млрд. долара. Около 70% от сделките в България се
осъществяват от стратегически инвеститори, като този дял е подобен в целия регион.
Според данните на EY най-атрактивният сектор в страната е IT браншът, но Диана Николаева,
съдружник и лидер на отдел „Консултации по сделки“ в EY България, очаква през следващите
месеци активизиране на сделките във финансовия сектор предвид очакванията за консолидация на
банките.
„Определено и ние, и самият бранш, смятаме, че 22 банки са много за нашия пазар“, заяви от своя
страна и Светослав Евтимов, директор отдел „Консултации по сделки“ в компанията. По думите
му в сектора се очаква не толкова навлизане на нови инвеститори, а по-скоро консолидиране и
сливане на сега съществуващи участници.
Тенденцията в световен план е сделките по сливания и придобивания да са част от устойчивата
стратегия за растеж на компаниите в дългосрочен план. През последните години в България
виждаме стабилизирани развиващи се бизнеси, за които има интерес от международни
инвеститори. Българските компании също търсят възможности за експанзия на нови пазари“,
поясни още Диана Николаева.
Въпреки че близо половината от сделките в региона са с местен характер (и купувачите, и
продавачите са от една и съща страна), общият брой на инвеститорите от Западна Европа и тези от
други континенти е по-висок в сравнение с инвеститорите от ЦИЕ.
САЩ, Германия и Великобритания са трите страни, от които идват най-много инвестиции в
региона. САЩ затварят 62 сделки, Германия – 49, Великобритания - 45.
През 2015 г. броят на сделките по сливания и придобивания в Централна и Югоизточна Европа
отбелязва като цяло лек спад от 1,8%, достигайки 1281 реализирани сделки. Средната стойност на
сделките обаче е осезаемо по-висока и това се отразява на стойността на целия пазар, който
нараства с чувствителните 12% през 2015 г. Така стойността на общия обем сделки се равнява на
43,1 млрд. долара, или с 12% повече на годишна база.
Всъщност резултатът е такъв поради увеличаващата се средна стойност на сделките през годината.
Стойността на сделките нараства, нараства и стойността на целия пазар.
Турция, Полша и Чехия са най-големите пазари в региона в стойност - съответно Турция с 10,8
млрд. долара, Полша с 7,6 млрд. долара и Чехия с 7,2 млрд. долара.
Турция за трета поредна година оглавява първото място по атрактивност към инвеститорите,
реализирайки общо 312 сделки през 2015 г.
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Също традиционно Полша и Чехия заемат второ и трето място в класацията, затваряйки съответно
278 и 185 сделки.
Шест от страните в региона отбелязват ръст на сделките. Това са Турция, Словения, Словакия,
Полша, Унгария и Гърция.
Значително по-малко са сделките в Румъния (32%) и Хърватска (30%). В България са общо 50
сделки, или със 17% по-малко спрямо 2014 г. В Сърбия въпреки спада на броя реализирани
сделки, размерът на пазара бележи най-висок растеж в региона – от 200 млн. долара през 2014 г.
той нараства до 900 млн. долара през 2015 г.
Сделките – стратегически или финансови?
2015 г. е годината на стратегическите инвестиции, като 78% от всички сделки в региона са
осъществени от стратегически инвеститори. Най-висок дял на стратегически сделки отбелязва
Хърватска - 96%, Сърбия - 93% и Словакия - 86%. Финансовите сделки са най много в Унгария и
България, съответно 38% и 30%.
По-малко чужди инвеститори
Подобно на миналата година и през 2015 г. са осъществени множество сделки от местен характер при 49% от всички сделки в ЦИЕ, продавачът и купувачът са от една и съща държава. Тази
тенденция е най-силна в България – 67%, а също и в Унгария - 61% и Сърбия - 60%.
Турция и Чехия реализират най-много изходящи сделки (това са тези сделки, реализирани от
турски и чешки инвеститори в други страни) – всяка по 38 сделки, следвани от Полша с 30 сделки.
Чисто пропорционално най-много са изходящите сделки в Хърватска - 33%, и Чехия - 21%.
Входящите сделки (тези, които са привлекли чужди инвеститори) са най-много в Словакия - 63%,
и Румъния - 60%.
IT, производство и услуги са най-атрактивните сектори през 2015 г.
184, или 14% от всички затворени сделки са в сектора на информационните технологии. 167 са
сделките в производството и 121 в сектора на услугите. Най-големите сделки като стойност се
случват в банково-финансовия сектор.
Данните са обработени за 11 страни от региона на Централна и Източна Европа - България, Чехия,
Хърватска, Гърция, Унгария, Полша, Румъния, Сърбия, Словакия, Словения и Турция.
M&A активностите включват не само затворени вече сделки, но и нови и наскоро обявени сделки
между частни компании. Анализът изключва придобивания на миноритарни дялове от страна на
мажоритарни акционери, сделки от капиталовия пазар, придобивания на лицензи, споразумения за
съвместни предприятия, инвестиции на зелено и приватизационни сделки.
Investor.bg, 22 март 2016
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
 ИЗЛОЖБА ЕЕ И ВЕИ
КОГА: 05-07.04.2016
КЪДЕ: Интер Експо Център, София, бул. Цариградско шосе 147

 БЮДЖЕТИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ
КОГА: 11-12.04.2016
КЪДЕ: хотел "Бест Уестърн Сити", София, ул. "Стара планина" 6

 ТРАНСФЕРНО ЦЕНООБРАЗУВАНЕ
КОГА: 21.04.2016
КЪДЕ: СТЦ Интерпред, София, бул. Драган Цанков 36
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