
BIODIT    УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА С 1.7 МЛН. ЛВ.
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BIODIT е високотехнологична компания, специализирана в разработка и
производството на иновативни системи за сигурност и идентификация, базирани на
Биометрични данни. Компанията създаде и патентова първата в света WBLS®
(Wireless Biometric Locking System), специално разработена за Хотелската индустрия, с
която налага нови стандарти на качество и услуга. Иновативната технология,
разработена от компанията, ѝ позволява много бързо да интегрира и предлага
различни решения за различни индустрии. Решенията на Дружеството са приложими в
множество сектори ( хоспиталити, офиси и офис сгради, производствени предприятия,
IoT & Smart homes и други ), което предоставя възможност за експоненциален растеж.

Продуктите на BIODIT са високо оценени на различни международни форуми, което
носи на компанията награди, като “Best product innovative technology”, “Most
prominent vendor for automotive security”, “Best hotel innovation”, “Награда за качество
на продукта”, “Най-добър продукт”!

HOST EXPO 2019

За компанията
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Борд на директорите

Николай притежава над 20+ 
години опит във финансите, 
капиталовите пазари и 
публичните дружества. От
1997г. до 2006г. изгражда
„Карол“ АД като
институционален участник в 
търговията на БФБ. Водеща
фигура зад първото IPO в 
България през 2004г. 
Понастоящем управляващ
съдружник в компания за
дялови инвестиции “Импетус
Капитал” ООД.

Николай Мартинов
(Член на СД)

Юлиан Софрониев
(Изпълнителен Директор и 

Председател на СД )

Христо Христов Стоил Василев
(Член на СД) (Член на СД)

Христо е сериен предприемач с 
над 15 години опит в 
електронните медии и търговия. 
Основател на електронната
медия Darik Web, която по-късно
придобива Нетинфо, създавайки
най-голямата електронна
медийна компания в България. 
Христо е член на борда на
Endeavor BG и инвеститор във
фондовете за рискови
инвестиции Eleven и Endeavor 
Catalyst

Стоил има 15 години опит в 
корпоративни финанси и 
управление на инвестициите. 
През последните 6 години,  
управлява процеса по
сливания и придобивания и 
корпоративни финанси в една
от най-динамичните компании
в областта на финансовите 
технологии в Европа
SumUp. Преди това Стоил
заема различни роли в 
управлението на
инвестиционни и финансови
компании в България и 
региона.

Людмил Даскалов
(Член на СД)

Людмил притежава 25+ години
опит в управление и 
представителство на
международни технологични
корпорации, 15+ години като
управляващ директор с опит в 
стратегическо и бизнес развитие.
От 2010г. е  Директор за България
в LEGRAND.com - световен лидер
в електрически и цифрови
инфраструктури.
От 2015г. е представител на
BICSI.org - световна асоциация,
подготвяща стандартите за ИКТ 
цифрови инфраструктури.
Сертифициран медиатор.

Юлиан е успешен сериен
предприемач с 20+ години опит
в бизнес развитие, продажби,  
управление и инвестиции. 
Юлиан също така е и 
собственик на две успешни
застрахователни агенции. От
2003г до 2007г. е Директор
“Автомобилно застраховане и 
Брокерски бизнес” в ЗАД 
“Армеец”, като за периода
компанията реализира 750% 
ръст в премийния приход. 
Юлиан е лектор и ментор на
различни технологични
събития. 3

http://legrand.com/


Акционерна структура
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Акционер бр. акции %

Юлиан Емилов Софрониев 10 065 788     72,83%

Ейч Ар Кепитъл АД 1 320 826     9,56%

Ню Юръп Венчър Екуити II ЕС Си Ей Сикар 910 343     6,59%

Други физически и юридически лица 1 523 626     11,02%

Общо: 13 820 583     100%



BIODIT Hotel Management System (BHMS) е иновативно онлайн
решение, което прави управлението на всеки хотел по-ефективно и
дава удобство на гостите.

BIODIT Hotel Management System

Ваканционно селище 
“Санта Марина”, Созопол

Chateau Copsa, 
Московец

НОВИ ПРИВЛЕЧЕНИ КЛИЕНТИ СЛЕД IPO-то В НАЧАЛОТО НА 2021

Majectic Beach Resort, 
Слънчев бряг

Evrika Beach Club, Слънчев бряг

Imperial  Resort, Слънчев бряг Калина Палас, Трявна

Admiral, Златни пясъци

Еко хотел Гела, 
с.Гела

За изминалите 12 месеца инсталирахме нашите 
хотелски решения в над 1 600 хотелски стаи;

До края на 2022 г. имаме планирани инсталации на 
хотелски решения в нови над 600 хотелски стаи;

Преподписахме първия 10 годишен договор с 
Amistat Hostels.
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https://www.santamarina.bg/
https://www.santamarina.bg/
https://copsa.bg/
https://hotel.majestic-bg.com/
https://hotel-evrika.com/en/
https://imperialsunnybeach.com/
http://kalinapalace.com/en/
https://www.admiral.bg/
https://hotelgela.com/
https://hotelgela.com/


BIODIT Hotel Management System

ПОДПИСАНИ ДОГОВОРИ

12 месеца преди IPO
208 броя устройства

12 месеца след IPO
1 869 броя устройства

1 600 000 лв.

248 000 лв.
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BIODIT Access Control System

КЛИЕНТИ
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BIODIT Access Control осигурява най-високо ниво на сигурност във всяка
административна или обществена сграда чрез контрол на достъпа.
Системите позволяват задаване на работен график, контрол на различни
електрически уреди, алармени и вентилационни системи, както и
мониторинг в реално време.

Към 30.06.2022 година компанията има изпълнени
над 50 договора за изграждане на системи за
контрол на достъп

През месец май 2022 година, „Биодит“ оборудва
двата най-нови co-working офиса в София - My flex и
Work better

Биодит АД стартира и оборудването на една от най-
големите бизнес сгради в България – Megapark



BIODIT Access Control System

ПОДПИСАНИ ДОГОВОРИ

12 месеца преди IPO
391 броя устройства

12 месеца след IPO
1 043 броя устройства

413 000 лв.

137 000 лв.
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BIODIT Time Management System

BIODIT Time Management System е решение за
управление на персонал, което прави всеки бизнес по-
ефективен! Еволюцията в развитието на технологиите
ни даде възможност да предоставим лесна за
управление и удобна за употреба система, която
елиминира злоупотреби и загуби, дава 24/7 онлайн
мониторинг и позволява задаване на индивидуални
смени и графици за работа.

22 нови клиентa, сред които:

За 12-те месеца след IPO

286 продадени устройства
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BIODIT Time Management System

ПОДПИСАНИ ДОГОВОРИ

12 месеца преди IPO
55 броя устройства

12 месеца след IPO
286 броя устройства

118 000 лв.

23 000 лв.
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Броят дневни потребители, използващи системите на BIODIT достига 42 368
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Клиенти и Партньори

Costa Mar 
Apartment
s
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В сравнение с международните компании-аналози в сектора на биометрията, 
„Биодит“ АД постига впечатляваща рентабилност през първото полугодие на 2022 г.

EBITDA марж (само компании, при които EBITDA>0)

6% 5%

25%

42%

0%

13%

25%

38%

50%

Fingerprint cards Facephi Biometria Suprema BIODIT

Голямата част от биометричните публични компании са 
все още нерентабилни или ниско рентабилни заради 
производствения си бизнес модел

Поради софтуерния характер на компанията, „Биодит“ 
АД успешно скалира при висока рентабилност
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EBITDA марж

Източник: Yahoo Finance, Bloomberg, данни за компаниите-аналози от 2021 год.



От първичното предлагане досега „Биодит“ АД постига 
забележима възвръщаемост за инвеститорите си под формата на

Ръст в цената на акцията Силно и рентабилно скалиране Привлечени нови клиенти и
сключени договори
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ФИНАНСОВИ ПРОГНОЗИ (2021 - 2025)

15



ФИНАНСОВИ ПРОГНОЗИ (2021 - 2025)
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BIODIT     Целим да съберем допълнителен капитал в 
размер на 1.7 млн. лв., за да излезем на световната сцена

Приложения на 

набрания 

капитал

Закупуване на суровини с 

оглед постигане на оптимално 

съотношение цена/количество 

с оглед инфлационната 

макрорамка

BGN 150 000 BGN 1 250 000 BGN 300 000

8% 74% 18%

Назначаване на маркетингов екип/ 

екип по продажбите;

Участие в изложения;

Развитие на партньорства с местни 

компании

Назначаване на Embedded 

програмист и Java програмист

Очаквани 

резултати

Сума

Дял

Осигуряване на суровини за 

целите на производството

Инвестиция в експанзия на 

испанския пазар и други 

европейски пазари

Инвестиция в 

развойна дейност

1 2 3
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Ключови факти

Вид Увеличение на капитала

Минимален праг
250 000 акции на емисионна 

стойност от 1.70 лв.

Съотношение 
акция/права

1 акция =  13.820583 права 

Предложени акции
1 000 000 броя обикновени, 

поименни, безналични акции при 

емисионна стойност 1.70 лв.

Приложения на набрания капитал

➢ реализиране на плановете за експанзия в чужбина, както и

осигуряване на необходимите стоково-материални запаси за

изпълнението на тази задача;

➢ приоритетният пазар за „Биодит“ АД си остава Испания;

➢ планиран е старт на продажбите и на още два европейски

пазара, като се разглеждат Гърция, Италия, Германия и

Великобритания;

➢ на чуждите пазари през следващите две години, Дружеството

ще предлага само хотелски системи;

➢ стратегията за международно разширение в хотелската

индустрия е базирана на директни продажби или партньорства

с дистрибутори на системи за контрол на достъп и работно

време, производители на врати и др.

Размер на 

увеличението
1 700 000 лева

BIODIT   Обобщение на предлагането
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BIODIT    Времеви график на предлагането

26.08.2022 08.09.2022 12.09.2022 14.09.2022 19.09.2022

Крайна дата на 

търговията с права

Крайна дата на 

прехвърлянето на 

права

Дата на аукциона 

за продажба на 

неупражнени права

Крайна дата за 

записване на акции от 

увеличението

Начална дата на търговията 

и прехвърлянето на 

права/записване на акции 
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BIODIT     Как да участвам?

Обърнете се към Вашия обслужващ инвестиционен

посредник или към водещия мениджър по емисията ИП

Карол АД (Отворете сметка при ИП Карол АД);

Захранете брокерската си сметка с необходимата сума

за придобиването на правата за участие в увеличението

на капитала на Дружеството;

Подавате поръчка за покупка на права за участие в

увеличението на капитала на Дружеството, а след

закупуването им получавате потвърждение за

придобитите права;

Подавате заявка за упражняване на правата си за

участие в увеличението на капитала на „Биодит“ АД,

чрез записване на нови акции;

Придобитите акции ще бъдат налични за търговия

приблизително 1 месец след успешното приключване

на подписката.

1

2

3

4

5
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https://online.karollbroker.bg/
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