
Тук може да разгледате 
презентация за нас и 

услугите ни



ФИНАНСОВ 

СТРАТЕГ



ЗА БИЗНЕСА 

ГОТОВ

ДА РАСТЕ



ЕКИП ОТФИНАНСИСТИ С НАД 15 ГОДИШЕНОПИТ

Ние използваме натрупаните знания, умения и опит като помагаме 
на собственици и бизнес мениджъри:

Да взимат 
финансово осъзнати 
решения

Да привлекат инвеститор и 
договорят най-доброто 
финансиране за компаниите си

КОИ СМЕ 
НИЕ?



НАШИЯТ ОСНОВАТЕЛ

Росица Чопева е човекът, който стои зад xFigureFinance. Тази услуга е
естественото продължение на цялото и професионално пътуване и най-
чаканото начинание. Eто няколко факта за нашия основател:

§ 15 години опит във финансовата сфера;

§ Инвестиционен мениджър на Най-големия хранителен холдинг в 
България в продължение на 5 години;

§ Договорила финансиране за над 80 милиона евро;

§ 10 години опит като консултант Сливания и Придобивания;

§ Експертиза по специализирано финансиране в Уникредит Груп;

§ Степен по международни Финанси от Университета в Портсмут, 
Великобритания; 

§ Пълноправен член на ACCA.



ОПИТЕКСПЕРТИЗА
АНГАЖИРАНОСТ

Усещането за сигурност, което даваме
на на клиентите ни идва от плавното
преминаване и извличане на най-
доброто от процеса. Това идва с опита.

Известни сме с изключителната
ангажираност към проектите, по
които работим. Клиентите остават
изненадани и от умението ни да правим
сложния език на финансите наистина
разбираем.

Експертизата е наша най-
висша ценност: за нас не остават
неизвестни в сферата на финансите.
Учим непрекъснато, работим
неуморно и това променя играта за Вас.

НАШИТЕ ЦЕННОСТИ



КОГА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА 
БИЗНЕС СЕ ОБРЪЩАТ КЪМ НАС?



КОГА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА БИЗНЕС СЕ 
ОБРЪЩАТ КЪМ НАС?

ИМАТ НУЖДА ОТ 
ПРИВЛИЧАНЕ НА КАПИТАЛ

ПРЕСТРСТУКТУРИРАТ 
СЪЩЕСТВУВАЩО 
ФИНАНСИРАНЕ

СТАРТИРАТ 
НОВ БИЗНЕС ПРОЕКТ



НАШИТЕ УСЛУГИ



НАШИТЕ УСЛУГИ

БИЗНЕС ПЛАН
ФИНАНСОВ МОДЕЛ

СЛИВАНИЯ 
И 

ПРИДОБИВАНИЯ

ДОГОВАРЯНЕ
НА

ФИНАНСИРАНЕ



Финансовият модел е гъвкав инструмент, който обединява ключовите аспекти на Проекта, изследва
зависимостите между тях и показва как би изглеждал бизнеса. Ние в xFigureFinance разработваме
финансови модели индивидуално за всеки проект , които са основата на всеки бизнес план.

üЩе видите ключовите предимства и рискове на Проекта и знаете при какви допускания сте на
печалба;

üЩе оценим влиянието на различните допускания върху бизнеса и ключовите бизнес рискове;

üЩе прецените дали ще се справите сами и колко финансиране ви трябва;

Накратко, нашите финансови модели дават отговори на ключови финансови и бизнес въпроси и ви
помагат да изпъкнете пред банки и инвеститори.

ФИНАНСОВМОДЕЛ



ДОГОВАРЯНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ



Привлечения капитал често е катализаторът, който може да доведе бизнеса до следващото
ниво, затова подсигуряването на финансиране трябва да е основен приоритет на всеки
собственик на бизнес. Финансирането е ключово, когато:

ü Имате нужда от капитал, за да подкрепите растежа си;

ü Инвестирате и разширявате капацитета на текущият си бизнес;

ü Разработвате нов продукт:

ü Стартирате ново бизнес начинание;

ü Навлизате в нови пазари и планирате придобиване на бизнеси;

ДОГОВАРЯНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ



Да подготвите самостоятелно информацията, изясните нуждите си и се свържете с правилните
партньори може да бъде трудно, времеемко, а понякога и критично.

Ние успешно правим това през последните 15 години, знаем плюсовете и минусите на всеки вид
финансиране, знаем тънкостите на процеса и можем независимо да ви посъветваме за най-
доброто решение за вашият бизнес.

Екипът на xFigureFinance ще управлява целия процес заедно с вас, ще подготви документите за
финансиране (напр. Финансови Модели и Планове, Презентации), ще договори най-добрите
условия за вашият бизнес и ще ви спести време и средства.

ДОГОВАРЯНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ



НАШИЯТ ПОДХОД

ИЗБОР НА 
ПОДХОДЯЩ ВИД
ФИНАНСИРАНЕ

ИЗГОТВЯНЕ НА 
ИНФОРМАЦИЯТА

ОДОБРЕНИЕ ДОГОВОР УСВОЯВАНЕ



ГОДИНИ 
ОПИТ

ДОГОВОРЕНО 
ФИНАНСИРАНЕ

УСПЕВАЕМОСТ 
НА ПРОЕКТИТЕ

ДОГОВАРЯНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ



СТРАТЕГИЧЕСКИ ФИНАНСИ



xFigureFinance е бизнес партньор, който осигурява 
подкрепа за оперативните бизнес решения, но ние се 
стремим да бъдем много повече от това. 

Ние идентифицираме възможности, преглеждаме и 
валидираме инвестиционни решения и консултираме 
клиентите си по стратегически проекти за покупка или 
продажба на дялове.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ФИНАНСИ



ОЦЕНКА НА БИЗНЕС

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПАРТНЬОРИ

ПОДГОТОВКА ЗА ПРОДАЖБА

СТРАТЕГИЧЕСКИ ФИНАНСИ

НОВИ ПРОЕКТИ

Каква ще бъде възвръщаемостта 
ми, ако инвестирам в този 
проект?

Колко струва моят бизнес?

Кой би имал интерес да придобие 
или инвестира в моя бизнес? 

Какво трябва да направя оперативно и 
стратегически, за да подготвя компанията 
си за подробен дю дилиджънс и процес 
по продажба или дялова инвестиция?

Ако си задавате въпросите по-долу, екипът на xFigureFinance е на линия да ви помогне:



Работим с най-големите банкови и 
небанкови финансови институции в 
България и договаряме за нашите клиенти:

§ Инвестиционни и оборотни кредити;

§ Проектно и мостово финансиране;

§ Лизинг и факторинг

Имаме богат опит при работа с български 
и европейски мецанин фондове при 
договаряне на:

§ Мецанин Финансиране

§ Квази-дълг и инвестиционни 
инструменти с облекчена структура на 
обезпечението и по-висок рисков 
профил;

Добре познаваме инвестиционната общност и 
начина на мислене на финансовите 
инвеститори. Ще ви препоръчаме най-
подходящият финансов партньор и ще 
договорим подкрепа от;

§ Фондове за рисков и дялов капитал;

§ Бизнес ангели и други инвеститори;

НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ

МЕЦАНИН
ФИНАНСИРАНЕ

ИНВЕСТИЦИОННИ
ФОНДОВЕ

ФИНАНСОВИ
ИНСТИТУЦИИ



ПРОЕКТНО ФИНАНСИРАНЕ

СТРАТЕГИЧЕСКО ПРИДОБИВАНЕ

ФИНАНСОВ ИНВЕСТИТОР

МЕЦАНИН ФИНАНСИРАНЕ

ИЗБРАНИ СДЕЛКИ

ИНВЕСТИЦИОННИ ЛИНИИ ФАКТОРИНГ

Две линии за мецанин финансиране на 
стойност € 21 млн.

Четири биогаз централи с общ размер на
кредитите от € 17,6 млн.

Договаряне на инвестиционно
финансиране в размер на € 10 млн.

Финансова инвестиция за ръст и развитие в
размер на € 3 млн.

Многоцелеви кредит от международна банкова
институция € 3 млн.

Месопреработвателно дружество в Гърция с
размер на сделката от € 6 млн.



КОНТАКТИ: Е: rositsa.chopeva@sixfigure.eu
Т: +359 888 786 088
W:  www. xfigure.eu


