
ВАШИЯТ БИЗНЕС ПАРТНЬОР

Презентация

СИН КАРС ИНДЪСТРИ АД

Презентация



За компанията - началото

 Майстор на картинг спорта и част от националния отбор по 
картинг през 1989 г.

 Инженерна степен по „Технологии и логистика на 
автомобилния транспорт“ 

 Бивш пилот в GT4 шампионат
 Създател на спортни автомобили SIN CARS

 30+ години опит в 
автомобилния бизнес

 Изпълнителен директор на 
СИН КАРС ИНДЪСТРИ АД

 Собственик на оторизиран 
сервиз на BMW за гр. Русе и 
региона
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инж. Росен Даскалов

Презентация
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За компанията - началото



22+
Първи на 

старт

15+
Първи 
места

29+
Подиума
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За компанията - началото



За компанията - началото
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Отбор в САЩ - Racers Edge Motorsports



3x

4x

1x
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За компанията - участия в изложения



2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Русе Кар АД оторизиран 
сервиз на BMW в 

гр.Русе

Приключване на 
състезателния SIN 

R1 и преместване в 
България

Първо посещение на 
SIN R1 в 

GOODWOOD

фестивал на скоростта

Изграждане на 
първия 

елекромобил 
L CITY

Стартиране на бизнес 
в Германия

Първо състезание 
на SIN R1 на пистата 

Силвърстоун

Начало на участието на София 
Кар Моторспорт със SIN R1 GT4 

в европейският GT4 

шампионат

Трето място за София 
Кар Моторспорт в 
европейският GT4 

шампионат

Създаване на 
СИН КАРС ИНДЪСТРИ 

АДПолучаване на лиценз за 
европейски 

производител на спортни 
автомобили

Представяне на L CITY

на автомобилното 
изложение в Женева

Завършване на L CITY 

и предпроизводствени 
тестове

Създаване на SIN CARS 
UK и R&D център в 

Хинкли
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Timeline





СИН КАРС ИНДЪСТРИ АД
Регистриран капитал: 20 543 669 лв.

Росен Даскалов
(87%)

Ви Ки Ей Солюшънс ЕООД
(2%)

Син Карс Интернешънъл ЕООД
(1%)

Акционери след 
успешното IPO (10%)

L CITY Automotive GmbH

СИН КАРС 
ИНДЪСТРИ АД

SIN CARS UK Ltd.

SIN CARS USA CO.

Бъдещи партньорства

Акционери

Партньори
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Структура на акционерите и партньорства
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За компанията



Инж. Росен Даскалов

(Главен изпълн. 
директор и 

председател на СД)

30+ години опит в 
автомобилния 

бизнес

Анелия Дудева

(Член на СД) 

Финансов експерт, 
магистърска 

степен по 
„Индустриален 
мениджмънт“

Част от екипа на 
SIN CARS от 2012 г.

Енчо Енчев

(Член на СД) 

Директор 
“Производство“ в 
SIN CARS от 2012г.

Виктор Стоянов

(Член на СД) 

Директор връзки 
с инвеститорите, 
част от екипа на 

SIN CARS от 2018г. 
г.

Стоян Малкочев

(Член на СД) 

Финансов 
консултант, 

Дипломиран 
експерт-

счетовидител
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Управляващ екип
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За компанията



Инженеринг и 
развитие

Собствен център за научноизследователска и развойна дейност

Дизайн Цялостен дизайн на автомобилите SIN CARS и L CITY

Прототипиране Роботизиран цифров процес за прототипиране на детайли, части и компоненти

Уникалност
SIN CARS е единственият български производител на спортни и състезателни 
автомобили, който има познания за процеса

Тестване на 
автомобили

Тестване на електромобилите L CITY на собствения им полигон в Русе

Хомологация Започнато партньорство с TÜV SÜD

Производство Използване на композитни материали и матричен метод на производство
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Обхват от дейности и потенциал на компанията
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За компанията



Какво?

 Иновативна, многофункционална платформа

 Електрически автомобил, създаден за градска среда

 Иновации чрез интеграция на слънчеви панели

 L CITY за бизнеса - следващата стъпка към градската мобилност

 L CITY – отговорът за градския транспорт

 Борба със замърсяването
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За компанията - посоката



 Защото има пазарна ниша

 Защото L CITY е продукт с глобален потенциал

 Защото L CITY е разработен и създаден с идеята за максимална 

ефективност

 Защото опазването на природата и подобряването на транспорта в 

градската среда са основният курс за осигуряване на добро бъдеще 

(68% от човешкото население ще живее в градовете до 2050 г.)
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Защо?

Презентация

За компанията - посоката



 Проектът L CITY стартира през 2018г.

 Първите прототипи L CITY Sun и L CITY Utility, бяха представени в 

Женева през 2019г.

 Готови за хомологация превозни средства през юли 2021 г.

 Изграждане на първите 5-7 лекотоварни електромобила L CITY за 

тест от бизнеса – до средата на 2022г.

 Старт на серийното производство - 2022 г.
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Кога?

Презентация

За компанията - посоката
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Модели L CITY

Продуктовата гама

Презентация



L CITY UTILITY (Bus)

До 320 км
пробег

M1 / N1 
хомологация

90 км/ч
Максимална 

скорост

Система за подмяна на 
батерията

7,5-16 m³
Товарно 

пространство

До 1 тон полезен 
товар

L CITY SUN
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Модели L CITY

Презентация

Продуктовата гама
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L CITY с вградени слънчеви панели

Презентация

Продуктовата гама
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L CITY Utility

Презентация

Продуктовата гама
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Предстоящи модели L CITY

Презентация

Продуктовата гама
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Предстоящи модели L CITY

Презентация

Продуктовата гама
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Предстоящи модели L CITY

Презентация

Продуктовата гама
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L CITY Дигитална платформа

Презентация

Решения

Състои се от 3 системи:
• Мобилно приложение L CITY
• Цифров център за управление на

автопарк
• Цифров панел за доставчика на услуги

Платформата позволява:
• Отдалечен достъп и управление на

основните функции на L CITY EV
• Мониторинг от разстояние на

състоянието на превозните средства
• По-бърза и лесна поддръжка
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Къде го постигаме

Производствен обект - Русе, България

Презентация
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Как го постигаме
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Как го постигаме

Разширяване на производството

Bulgaria

Germany

USA
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Как го постигаме



 Капацитет на батерията: 

 30 kW (по избор)

 60 kW

 Номинално напрежение : 144 V

 Капацитет на батерията: 432 A

 Номинален капацитет на батерията : 72 Ah

 Брой клетки : 270

 Термична система за батерията

10 години гаранция

Напълно рециклируема

• 70% капацитет след 3000 цикълаЕфективна

• Лесна подмяна
L CITY система за смяна на 

батерията

• Възможност за замяна с по-нова или по-
голяма батерия

Стратегия за обратно 
изкупуване

• Решение за енергийно ефективен дом или 
офис

Съхранение на енергия

Различни конфигурации 
на капацитета

• Напълно проектирана и изградена от насСобствена архитектура
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Батерията
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Как го постигаме



Как го постигаме



Фотоволтаичните панели
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Как го постигаме



Инженеринг и производство за SAS MONDIAL TUK TUK
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Как го постигаме



 Услуги във ваканционни курорти

 Туристически обиколки в рамките на
градовете и курортите (за L CITY SUN)

 Летищни услуги

 Пощенски и логистични услуги

 Доставка на храна и лекарства

 Разносна търговия

 Техническа поддръжка

 Ремонтни дейности

 Градинарство

 Социални услуги

 Споделено пътуване

 Извозване на отпадъци
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Пазарна позиция

Целеви групи

Презентация



ЕЛЕКТОМОБИЛ - ЕФЕКТИВНОСТ ЕЛЕКТОМОБИЛ vs. АВТОМОБИЛ
CO2 СРАВНЕНИЕ НА ЕМИСИИТЕ
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Пазарна позиция



Arrival е британски производител на електрически превозни средства със седалище в Лондон, Великобритания,

специализирана в изграждането на електромобили за търговска употреба.

През октомври 2020 г. Arrival, с помощта на BlackRock Inc., събра 118 милиона щатски долара, добавяйки ги към вече

получените 111 милиона долара от корейските Hyundai Motor Co. и Kia Motors Corp.

През март, 2021 Arrival се обедини със специалната компания за придобиване CIIG Merger Corp.

В резултат на това Arrival се листна на NASDAQ и получи пазарна капитализация от 13 милиарда долара.

Примери за конкуренти



Canoo Inc. е американски производител на електромобили с централно управление в Лос Анджелис, Калифорния.
Те също са специализирани в изграждането на електрически автомобили за бизнес в градските райони.

През декември 2020 г. Canoo завърши сливането с Hennessy Capital Acquisition Corp. IV, след което стана публична
компания на NASDAQ. Акциите му се търгуваха за 22,75 долара за брой.

Примери за конкуренти



Rivian е американски производител на електромобили, основан през 2009 г. и базиран в Ъруин, Калифорния.
През февруари 2019 г. Ривиан получи от Amazon инвестиция от близо 700 милиона щатски долара. През април
същата година Ford се присъедини с 500 милиона долара. През септември Cox Automotive предоставя
допълнителни 350 милиона щатски долара.

През септември 2021 г. се очакваше Rivian да стане публична компания.

Примери за конкуренти



Вашият бизнес партньор за по-зелена планета!
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The information contained in this Presentation (“Presentation”) has been prepared by ELANA Trading on the behalf of the SIN CARS INDUSTRY (“SIN
CARS”).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DISCLAIMER
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