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Усвояeмост от МСП

600 млн.евро усвоени от >6,200 МСП

604 M EUR
349 M EUR

451 M EUR

Старт на Джереми

91 M EUR

ОП вноска
по Джереми

2010+2012
Частно съфинансиране - инвеститори
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Финансиране на МСП

ОП Конкурентоспособност (JEREMIE)
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Развитие на инициативата
(след юни‘2014)
 Стартиране на последните две операции по Инициативата –
фондовете за съфинансиране Black Peak Capital и Empower Capital
(юли‘2014) ;

 Прекратяване реализацията на Фонд за Мецанин Финансиране
(септ‘2014);

 Промени в Инвестиционната Стратегия чрез реалокация на бюджет
от 30 млн.евро към активни инструменти и операции (септ‘2014);

 Увеличаване на общия наличен финансов ресурс по Инициативата

(публичен + частен ресурс) от 822 млн. евро на 852 млн.евро –
2.44х ливъридж на портфейла;

 Общо 17 активни оперативни споразумения по ДЖЕРЕМИ (12 с
банки и 5 с фондове за рисков капитал);

 Към края на м. октомври усвояването по Инициативата е:
 71% от целия наличен ресурс (публичен + частен);
 66% от публичния ресурс
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ДЖЕРЕМИ кредити

 97% усвояване по ДЖЕРЕМИ 1 (гаранционен инструмент)
 Над 4,700 гарантирани кредити на стойност 293 млн.евро
 Средна обезпеченост на портфейла от 48%
 Под 2% загуби в гарантирания портфейл (окт‘ 2013)

 75% усвояване на ДЖЕРЕМИ 2 (нисколихвен инструмент)
 Над 2,200 кредити на стойност 294 млн.евро
 Усредненa лихва от 3.9% в ДЖЕРЕМИ 2 портфейла към м.
септември 2014 спрямо 8.25% пазарна лихва

 Над 52% понижение на пазарните лихви
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Фондове Eleven и LAUNCHub

 Над

4,000 бизнес-проекти
финансиране до момента;

за

стартъпи,

кандидатствали

за

 Финансиране на над 145 стартиращи иновативни предприятия на
стойност около 10 млн. евро;

 Над 300 високоплатени служители в статиращите бизнеси на двата
акселератора;

 Повече от 20 от фирмите получили първоначално финансиране от
двата ДЖЕРЕМИ акселератора вече генерират собствени приходи;

 Повече от 6 млн.евро частни капитали инвестирани от бизнес
ангели и VC фондове в
финансиране по ДЖЕРЕМИ

най-успешните

стартъпи,

получили
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Други инструменти за дялово
финансиране

 Фонд за Рисков Капитал:
 NEVEQ II реализира първите три инвестиции в портфейла
си на обща стойност от близо 3 млн.евро;

 В процеса на подписване е четвърта инвестиция на фонда
за нови 3 млн. евро

 Фондове за съ-финансиране:
 Black Peak Capital Empower

Capital с подписани 4
инвестиционни меморандума за дялови инвестиции с
налични частни ко-инвеститори;

 Очаква се първите инвестиции да са факт в началото на
2015 г.
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