
Бъдещето на храната ни...
Започва със спасяването на пчелите!

„БИИ СМАРТ ТЕКНОЛОДЖИС“ АД



Екосистема

„БИИ СМАРТ ТЕКНОЛОДЖИС“ АД

E-commerce

Абонаментна услуга
„Осинови кошер“

Fair trade

Органични продукти

Разработка на 
хардуер

Система за 
мониторинг на 

кошери

IoT устройства

R&D и Обучение

HIVEOPOLIS

Колаборация с 
престижни 

университети

Пчеларски 
университет



История и постижения

2015 2019 2020 - 2021 2022

Старт на
международен бранд

Първи международни 
продажби

Част от EiT Raising food 
stars of Europe

Пчеларски университет

Част от Dare to scale -
Endeavor

Best IoT startup @CESA

Финалист Hello tomorrow

IEEE award

Hiveopolis

Разработване на HiveBase

Създаване на 
Бии Смарт Текнолоджис

Разработване на 
BeeBot

Pre-seed инвестиция

Награда за иновативен 
продукт на годината

Глобален финалист на
Chivas the Venture

Стартиране на

30 + тона мед 
дистрибутирани

100+ корпоративни 
клиенти

2000+ осиновени кошера

1во място 
„Сайт на годината“

Seed инвестиция



235-577 МЛРД. $ 
ПРОДУКЦИЯ ГОДИШНО ЗАВИСИ ОТ 

ОПРАШВАНЕ *
*https://www.forbes.com/sites/bayer/2019/10/14/the-value-of-pollinators-to-the-ecosystem-and-our-economy/?sh=279540817a1d

Медоносната пчела е 
най-важният опрашител
= 70% от храната ни

Основни проблеми

40%
от медоносните пчели
са изчезнали от 2010 
година насам. 

Заради климатични 
промени,  пестициди, 
загуба на постоянна 
паша,  неустойчив 
пазар на пчелните 
продукти

3-та
най-фалшифицирана 
храна е медът

60%
ЕС покрива като нужда 
от мед с локално 
производство



Снимка от посещение към програмата „Осинови кошер“

Поправяме 
хранителната индустрия

Защото тя засяга всеки от нас
и цялата екосистема

Прозрачност

Сигурност за качеството

Справедлива цена

Грижа за пчелите

Медът има 20+
Витамина, минерала и ензима



www.istinskimed.bg



Ефектът „Тамагочи”

Физически и 
дигитални продукти

- Финансова сигурност
- По-добро управление на 

кошерите
- Популярност и признание

- Преживяване
- Гарантирано качество

- Забавление
- Връзка с пчеларя



Привличане на 
клиенти

Закупуване на мед
с 30-60% над пазара

Управление на 
клиентско 

преживяване

Тестване на 
продукти

Лаборатория

Ние 
заплащаме

Дистрибуционен
център

Доставка до 
клиента

Пълна 
интеграция

2 фабрики
за преработка
София и Пловдив

Пакетиране
в отделни партиди

Изпращане на 
готови продукти

Контрол на качество
Селекция на пчелари

Дигитализиране



2000+ активни абонамента

130+ корпоративни клиенти

350 000+ месечна аудитория

12 млрд. спасени пчели

20+ осигурени пчелари

30+ тона мед доставени

Част от корпоративните ни клиенти
Доказахме, че работи
В ТОП 3 на търговците на мед към 

краен потребител за 2 години



Устойчив растеж CAGR 428%
за 2-годишен

период*

*За период 2019-2021г.

Първа по 
рода си 
услуга

Сред 
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на пазара
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Мениджърски екип

Сергей Петров
Изпълнителен директор

Владимир Василев
Търговски директор

Костадин Ангелов
Технически директор

Стефани Димитрова
Продуктов директор

Вяра Савова
Финансов мениджър

Светозар Георгиев
Член на борда

Иво Симов
Член на борда

Павел Езекиев
Член на борда

Сабиха Малик
Съветник



Акционери

Основатели
45,56%

Водещи инвеститори

45,56%
2,18%

20,01%

19,16%

3,86%
2,35%

2,18%

4,71%

Ейч Ар Кепитъл АД Илевън Инвестментс Ню Юръп Венчър Екуити II 

2625 Кепитъл ЕООД Синдикат БГЗ АД Неозон Консултинг ЕООД

Други

Основатели



ЦЕЛ:
15% от основен 

пазар за 7 г.

Профил на клиента

Млади двойки и семейства
(възраст: 25-45)

Западна и Централна Европа
Над средни доходи
Големи градове
Здравословен начин на 
живот
Социално ангажирани

Пазарът в Европа

€ 48 млрд.

€ 3 млрд.

€ 230 млн.

Европейски 
пазар на 
органични храни

Европейски 
пазар на мед

Основен пазар 
Премиум мед и 
умни кошери



- Общоевропейската стратегия “Farm-to-fork” за справедлива, здравословна и 

екологична хранителна система  

- За три години пазарът на органични храни в Европа расте с над 10% средно 

на година - от € 37.6 млрд. през 2017 до € 52 млрд през 2020.* Германия с 

най-висок ръст от 22.3%

- Потреблението на мед в Европа се увеличава с 3,2% на година

- Средният годишен разход на потребител в Европа за органични храни се 

удвоява за последните 10 години до € 63.3

*Източник: https://www.fibl.org/en/info-centre/news/exceptional-growth-of-the-european-organic-market-2020

Защо сега?



Конкуренти
Директни конкуренти

Програми 
„Осинови кошер“

Специализирани 
пчеларски 
магазини

Компании за 
технологии за 

пчели

Базирани на
дарения Други локални 

платформи

Заместители = Потенциални партньори

Отделни 
производители

Дарителски 
кампании

БИО магазини 
Онлайн и 

физически

Фермерски 
базари и 

фестивали

Супермаркети и 
традиционна 

търговия

Предимства: Дигитална услуга | Гарантиран произход и 

качество | Потребителско преживяване

Предимства: Технологична бариера | Цялостна екосистема | 

Цялостна услуга с полза за всички страни

Медът е част от 
платформа за много 

продукти



План за действие

Фаза 1
(в действие)

Мултиезично 
съдържание

Маркетинг тестове и 
проучвания

Ключови 
партньорства

Фаза 3
(Ян-Април 23)

Международна ангажирана 
общност 

Развитие маркетинг канали

Масирана рекламна 
кампания в избрани 

държави

B2B продажби през 
текущи клиенти

Фаза 2
(Септ-Дек 22)

Таргетирани
рекламни кампании

Селекция на пчелари

Формиране 
международен екип

Адаптация на продукта

ü Функциониращ уебсайт за ЕС

ü Първи продажба

ü Първична бранд идентичност

ü Идентифицирани аудитории за 
реклама

До тук:



Цели

Сред лидерите 
в продажбата 

на мед в Европа

Най-голяма 
екосистема в 

Европа

Технологичен 
лидер за 

пчеларство в 
Европа
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-248

3003 
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7507 

1173 

15014

3636

25524
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Приходи от продажби, хил. лева EBITDA, хил. лева

2022      2023      2024 2025                    2026                                2022       2023       2024 2025                   2026



39%

30%

23%

4%
4%

Маркетинг, продажби и 
дистрибуция

Персонал

Себестойност на продукция

Дълготрайни активи

Разходи по BEAM

Разпределение на разходи

Доразработване на продукти



Средносрочна прогноза на основни финансови показатели  
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Оценка по метода на 
дисконтираните парични 

потоци на собствения 
капитал (FCFЕ) Норма на дисконтиране

Д
ъл

го
ср

оч
ен

 
те

м
п 

на
 р

ас
те

ж 14.85% 15.85% 16.85% 17.85% 18.85%
0.8% 71.33 64.78 59.11 54.15 49.79
1.3% 73.84 66.90 60.91 55.70 51.13
1.8% 76.55 69.17 62.84 57.35 52.55
2.3% 79.47 71.61 64.89 59.10 54.05
2.8% 82.63 74.23 67.10 60.96 55.65

Анализ на чувствителността, стойност на акция в лв.

Основни допускания 
● Парични потоци съгласно бизнес плана на Дружеството
● Цената на финансиране със собствен капитал е изчислена съгласно методологията за 

определяне на цената на собствения капитал на проф. Асват Дамодаран
● Допълнителна рискова премия в размер на 10% с цел отразяване на риска от началния 

етап от развитие
● 1.8% дългосрочен темп на растеж на паричните потоци – консервативна оценка въпреки 

положителните перспективи пред сектора  

Съгласно метода на дисконтираните парични 
потоци стойността на акцията на 

Бии Смарт Текнолоджис е в интервала 

49.79 лв. и 82.63 лв.



Оценка по метода на 
пазарните множители на 

дружества-аналози
(peer multiples)

Основни допускания 
● Дружествата аналози в световен мащаб (относно технологичната част на Дружеството) са 

на подобен етап от своето развитие, не са листнати на фондова борса и липсва публична 
информация относно техните рундове на финансиране

● Дружества аналози относно пазара на търговия могат да бъдат листнатите на BЕAM 
дружества

● Единствените две дружества на BЕAM пазара, които не са фондове, са на подобен етап от 
своето развитие и имат исторически данни за приходите са Биодит АД и Син Карс 
Индъстри АД

Съгласно метода на пазарните множители  
стойността на акцията на Бии Смарт 

Текнолоджис е

117.52 лв.

Дружество Биодит АД Син Карс 
Индъстри АД

Брой акции (преди увеличението) 12 820 583 18 543 669
Цена на акция 1.00 1.00
Оценка на дружеството (преди увеличението), хил.лв 12 821 18 544
Дата на предлагането на BЕAM 21/01/2021 01/06/2021
Приходи за последните 12 месеца преди предлагането, 
хил.лв 184 255

Съотношение цена/приходи (P/S ttm) 69.68 72.72
Средноаритметична стойност 71.199
Бии Смарт Текнолоджис АД
Приходи за последните 12 месеца преди предлагането, 
хил.лв 600.41

Стойност на собствения капитал, хил.лв. 42 748
Брой акции в обращение 363‘750
Стойност на акция (лв) 117.52



Емитент Бии Смарт Технолоджис АД
Начин на предлагане Първично публично предлагане на нови акции
Дата на аукциона 14.07.22
Пазар на търговия BEAM – Българска Фондова Борса (БФБ)
Текущ брой акции 363 750 броя
Нови акции 43 636 броя
Праг на успех 29 090 броя
Емисионна стойност 27.50 лева за акция
Номинална стойност 1 лев на акция
Мениджър по емисията ИП "Първа Финансова Брокерска Къща" ЕООД
Продължителност 9:30 - 14:00
Видове поръчки Пазарни/лимитирани
Разпределяне на акции Пропорционално спрямо всички заявки за записване
Борсов код BEE1

Детайли за публичното предлагане



Договор за брокерски услуги Обърнете се към водещия мениджър по емисията - ИП "ПФБК" ЕООД или към 
Вашия обслужващ инвестиционен посредник

Захранване на брокерска сметка Преведете паричните средства, за които желаете да запишете акции по 
банкова сметка на избрания от Вас инвестиционен посредник 

Подаване на поръчки Подайте директно поръчка през платформа за търговия  или се обърнете към 
обслужващия Ви брокер

Резултати и разпределяне на акциите Първият работен ден, следващ изтичането на два работни дни, считано от 
датата на провеждане на IPO аукциона

Вторична търговия с временната емисия
Начало на вторична търговия с придобитите на аукциона акции от временната 

емисия– приблизително няколко дни след успешното приключване на 
предлагането

Вторична търговия Около 1 месец след успешното приключване на предлагането

Как да участвам?



„БИИ СМАРТ ТЕКНОЛОДЖИС“ АД

Бъдещето на храната ни...
Започва със спасяването на пчелите!


