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Уважаеми акционери, 

Скъпи приятели на СИН КАРС, 

Благодарим на всички, които ни подкрепиха и участваха в предприетото увеличение на 

капитала, въпреки трудните вемена на световните борси. Това увеличение на капитала, беше 

заложено още след IPO-то през 2021 г. Затова решихме да го инициираме въпреки всичко. 

Наши потенциални инвеститори, които бяха заявили желанито си за участие в увеличението на 

капитала се сблъскаха с много вътрешни инвестиционни ограничения на различни нива, което 

ги възпрепятства да алокират стредства при нас. С оглед на това вече сме намерили начин, чрез 

останалите компании от групата SIN CARS в чужбина, да направим привличането на капитал 

възможно.  

Желанието ни да бъдем публична компания е свързано с натрупването на опит, преди да 

излезем на западноевропейските пазари. Публичността ни даде и продължава да ни дава 

безценна обратна връзка от инвеститорите с различни хоризонти, стратегии и очаквания. През 

изминалите 2 години за реализирането на проекта “L CITY” бяха ефективно инвестирани над 4 

милиона лева - 2 милиона, привлечени чрез увеличението на капитала от 2021г., и 2 милиона, 

предоставени от мажоритарния акционер като заеми.  

Постигнатото от компанията до момента в сравнение с подобни компании в Западна Европа 

(издадена хомологация за производство на автомобил и батерии в Европа, Англия и Америка) 

ни дава изключително конкурентно предимство. Производството реално е стартирало и 

поръчките за 2023г. са за над 400 автомобила. В Западна Европа „Зелената сделка“ е приоритет 

и вече е на фокус, а европейците никога не чакат последния момент - те стимулират по 

всевъзможни начини успешното ѝ изпълнение.  

С оглед на това вече сме в преговори с Euronext Amsterdam за листване във възможно най-

кратък срок на холдингова структура, включваща Англйското, Американското, Немското и 

Българското (собствник на Румънското) подразделения на компанията.  

В процес сме на присъединяване и на другите чуждестранни компании от групата SIN CARS под 

управлението в общ холдинг. Възползвам се от случая да подчертая, че СИН КАРС Индъстри АД 

остава българска компания. През 2014 г. с моят екип направихме избор да се върнем от Англия 

в България. Защото сме българи! 

Изнасянето на част от производството в Ръмъния не означава преместване на компанията като 

такава. Доброто корпоративно управление изисква постоянно търсене на възможности да 

направим бизнеса по-добър и по-ефективен. Не намерихме подкрепа в България, но за сметка 

на това Румънската държава ни предостави добри условия – получаването на земя за новия 

завод и възстановяване на 50% от направената от нас инвестиция. Новата румънска компания 

ще бъде собственост на българската „СИН КАРС Индъстри“ АД.  
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Това, че в историята на България вече има български производител на автомобили от най-

висок клас, за нас е сбъдната мечта. Българските суперавтомобили спечелиха титли в Европа, 

Австралия и Америка срещу най-големите имена в автомобилната индустрия, разполагащи с 

мултимилионни бюджети. Цената, която ние заплатихме за това, далеч не може да бъде 

измерена. За нас винаги е бил важен резултатът. 

Благодаря отново на всички, които вярват в нас, и на всички мои колеги от екипа на СИН КАРС – 

за безрезервната вяра и положения труд! Чест е за мен, че сме заедно в нашата кауза! 

С уважение, 

Росен Даскалов, 

Изпълнителен директор на „СИН КАРС Индъстри“ АД 
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