Webit Investment Network
Колективната интелигентност в инвестициите
в бъдещите Google, Amazon, SpaceX, Apple

https://webit.capital/

ofﬁce@webit.capital
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Какво е WIN?
Уебит Инвестмънт Нетуърк (WIN) е компания, създадена с цел
придобиване собственост (дялове) от финалистите на Founders Gamesедно от най-големите и оспорвани състезания за иновативни и
технологични компании в света;
Процесът по селекция на финалистите в състезанието се базира на
колективната интелигентност на стотици от най-големите, най-успешните
и най-активните инвеститори от цял свят, които избират най-добрите
стартъпи от над 2 000 междунардни участници ежегодно;
Съгласно условията на сключен договор между организатора на
Founders Games и WIN, последният може да упражни правото си да
инвестира в победителите от състезанието, включително в бридж рунд
(специален преференциален рунд) или в съответен предстоящ
инвестиционен рунд;
Размерът на инвестицията във всяка компания, която планира WIN, е
между $500'000 и $1,5М;
Част от глобалното WEBIT общество;
Мисията на WIN е да даде уникалната възможност на българските
инвеститори за инвестиция в победителите във Founders Games, като
същевременно им предостави глас при вземането на инвестиционните
решения.
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Кои сме ние?
Изпълнителен директор
Д-р Пламен Русев
Чрез компанията си “Анхеало Кънсалтънтс”
основава Уебит Инвестмънт Нетуърк.
Той е български инвеститор, предприемач
и филантроп със световен отпечатък.

Членове на Съвета на директорите
Ивайло Славов
Утвърден предприемач и лидер, специализиран в развиване, както на
start-up фирми, така и на големи корпорации. Той има повече от 20 години
международен опит в областта на информационните технологии,
финансовите услуги, IT-аутсорсинга, аутсорсинга на бизнес процеси и
човешки ресурси.

Инвестира в технологични компании в
областите здравеопазване, финанси,
блокчейн, електронни спортове и др. Сред
ко-инвеститорите му в различни компании
са световни имена като Марк Кюбан и
Аштън Кътчър.

Петър Нейчев

Д-р Русев е основател на бранда и
глобалната екосистема от иноватори,
инвеститори, политици и бизнес лидери Webit, както и на едно от най-големите
състезания за стартиращи компании в
света - Founders Games.

Георги Христов

Инвеститор в АгриГейт Медия, която притежава сайтовете www.agri.bg,
www.tractor.bg, www.agropazar.bg. Наскоро придобава конкурентните
сайтове в тази област и сега компанията държи 85% от този пазар. Петър е
собственик и на бутиковата рекламна консултантска компания Awsum.

Притежава над 18 години опит в информационните технологии и през
голяма част от това време работи с Д-р Пламен Русев като CTO на
различни проекти, в които последният инвестира. Георги носи ноу-хау и
задълбочени техническо познания на борда и безценен опит в
технологичния дю-дилиджънс на стартиращи компании.
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Екосистемата WEBIT
Глобално общество от радетели на технологичната промяна и дигиталната
трансформация в бизнеса и обществото

ОБЩНОСТ
WEBIT Foundation
• Една от най-големите
глобални общности на
иноватори,инвеститори,технически ентусиасти и
световни лидери

• Ангажирана със засилване
на предприемаческата
екосистема в световен
мащаб

• Основната й цел – подкрепа
за създателите на иновации
за по-добро бъдеще

• Организацията, която стои
зад глобалното събитие
Webit.Festivals

ТЕХНОЛОГИИ

ИНВЕСТИЦИИ
WEBIT.Festivals
• Фестивалът привлича над
100 000 гости от 120
държави, над 500
инвеститори и световни
медии, а на сцените му се
качват ежегодно над 450
лектори

• Сред топ имената са
изпълнителният директор на
Airbus Defense and Space
Дирк Хоке, вицепрезидентът
на Amazon Пол Майснер и
много други

• В рамките му се провежда
едно от най-популярните
cъcтeзания за cтартиращи
компании в cвета с над 2
000 участници – WEBIT
Founders Games

Founders Games
• Едно от най-големите
cъcтeзания за cтартиращи
компании в cвета

• Над 2000 международни
стартъпа участват
ежегодно във формата

• Награден фонд от 6 млн.
долара – един от найголемите в световен
мащаб за подобно
състезание

WEBIT Investment
Network
• Компания, която цели да
предостави възможност на
обикновените инвеститори
за инвестиция в
победителите във Founders
Games

• WIN демократизира
инвестирането като
предоставя глас на всеки
свой акционер при вземане
на решения, свързани с
инвестиционната му
дейност

• Финално жури, състоящо
се от доказани имена в
сферата на рисковия
капитал като Тим Дрейпър
и д-р Хендрик Брандис от
Earlybird

• Предвидимо, устойчиво и

The.Virtual.Show
• Една от най-иновативните
платформи за виртуални
събития в света

• Избрана от ООН да бъде
виртуалната платформа,
чрез която да се проведе
75-тата сесия на Общото
събрание и съпътстващите
я срещи и дискусии на найвисоко ниво

• Над 3 000 000 посетители
във виртуални и хиридни
събития, случили се
благодарение на нея

прозрачно корпоративно
управление
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Международни партньори на WEBIT
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Успехът на участниците във Founders Games
Ефектът Founders Games за финалистите в състезанието (в хил. щатски долари)

5x
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Международни инвеститори, записали дялове в компании-финалисти
във Founders Games след участието им в състезанието

8

–

Актуална стойност на
компанията според
последен рунд

– $44 – 66 MLN
–

Общо привлечен капитал
от участието до днес

$ 23 MLN

Създател на дигитална мрежа за
дребни фермери, където има
възможност за комуникация,
обмяна на информация, знания,
идеи, както и закупуване на
материали

3x
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– Актуална стойност на
компанията според
последен рунд

– $145 – 218 MLN
–

Общо привлечен капитал
от участието до днес

$ 93 MLN

Разработчик на автомобил, изцяло
задвижван от слънчева енергия

3x
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–

Актуална стойност на
компанията според
последен рунд

– $24 – 36 MLN

–

Разработчик на устройства за
моментално медицинско
тестване в домашни условия

Общо привлечен капитал
от участието до днес

$ 12 MLN

6x
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Актуална стойност на
компанията според
последен рунд

–

– $60 – 90 MLN

–

Създател на платформа за
музикално взаимодействие,
която обвързва слушатели и
творци

Общо привлечен капитал
от участието до днес

$ 15 MLN

4x
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Webit IMPACT Forum

28-29 юни 2022

Enterprise | Policy | Startups

Водещо световно събитие
за проектиране на устойчиво бъдеще

100 000+
посетители

60+
стартъпи със
своите избретения

500+
лектори

Лектори и жури

13 May 2022

“

Webit в медиите
Through creativity, commitment and risk, Russev and team have created one of
the largest tech events in Europe…Webit has helped catalyze the rise of Soﬁa,
Bulgaria as a credible location for technology talent and investment. I for one
would have been unlikely to visit—much less return - had it not been for Webit.
https://www.forbes.com/sites/robertwolcott/2018/09/01/most-panels-suck-burning-man-unconferences-and-generating-real-value-from-events/?sh=6d2aa25528fa

Forbes
за WEBIT

Основни бизнес вертикали на участниците във Founders Games
Мобилност и
градски
технологии

Финансови
технологии,
DeFi

Здравни
иновации

Биотехнология

Образование /
Еdtech

Енергия (нови /
бъдещи
енергийни)

Роботика

Храна и селско
стопанство

Отбрана
(киберсигурнос
т, иновации)

Медии и
развлечения
(игри VR/AR,
NFT)

Маркетинг и
реклама

Мода
(устойчиви
материали и
производство)

Планета и
климатични
технологии

Електронна
търговия/Логис
тика

Космосически
технологии

Ентърпрайс
решения
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Пазарни тенденции
Глобални инвестиции в BioTech в млрд. долари

4.7
R2

%

CAG

Statista

Mckinsey

VC инвестиции в UrbanTech в млрд. долари

Обща възвръщаемост на инвестициите в CleanTech към 2020 в млрд.
долари

4.4x

MO
1.5 IC
X
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Crunchbase

Dealroom

Участниците във Founders Games 2022
Компаниите на бъдещето – възможност за генериране на възвръщаемост в
дългосрочна перспектива

Безжичните
слушалки нямат
нужда от докосване,
за да се задействат.

Компанията се стреми
да осъществи идеята
на Елън Мъска за
hyperloop транспорт в
Италия.

UrbanTech - развива
решения за
високоскоростен вакуумен
транспорт на хора и стоки

https://hyperloopitalia.com/

Планираната първа
линия е между
Милано и летището, а
продължителността
на пътя ще бъде
намалена от 43 на 10
минути.

HealthTech - разработчик за
решение, което позволява
човешко управление на
устройства без нужда от
докосване и/или глас

https://www.wisear.io/

Чрез поставени
електроди в
устройствата на
база на
технологията, която
компанията е
развила, входящият
разговор се приема
само при
задвижване на
челюстните мускули

UrbanTech – създател на
електрически пътища

Компанията
разработва
технология, чрез
която
електромобилите ще
се зареждат докато
се движат или са
паркирани по
специално изградени
за тази цел пътища

https://elonroad.com/
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Участниците във Founders Games 2022
Компании на настоящето – възможност за генериране на възвръщаемост в
средносрочен план

Общо привлечен
капитал през 2021
год. -

Общо привлечен
капитал през 2020
год. -

$ 60 MLN

$ 10 MLN

при оценка от

$ 200 MLN
UrbanTech – производител
на електрически
велосипеди

https://ridecake.com/en/

HealthTech – създател на
приложение, което помага
на хора с говорни
увреждания да се
изразяват и комуникират с
останалия свят

https://voiceitt.com/

Общо привлечен
капитал през 2021
год. -

$ 6 MLN

при оценка от

$ 40 - 60 MLN

FinTech - разработва
приложение за онлайн
застраховане и сключване
на договори с енергийни
доставчици

при оценка от

$ 30 MLN

https://www.wechselgott.com/
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…Founders Games дава възможност за инвестиции,
постигащи възвръщаемост отвъд парите
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Пътят към финала

1-ви кръг

Над 2000 компании се оценяват от организатора и специален
алгоритъм на база три критерия: 1) Жизнеспособен продукт; 2)
Наличен капацитет; 3) Стадий на финансиране

2-ри кръг

Оценка на оставащите участници от VC специалисти на база на пет
критерия: 1) Impact factor; 2) Uniqueness of the idea ; 3) Team capacity ; 4)
Business, Scalability and Market Adoption; 5) Funding & Finances. 60-80 компании
продължават напред

3-ти кръг

Участниците биват групирани в различни бизнес вертикали, като в
рамките на кръга представят бизнес идеята си пред специално
инвеститорско жури, съставено от специалисти в съответния сектор. 12-15
компании продъжлават

Съветът на инвеститорите на УИН упражнява своето право като гласува с

Междинен кръг

негативен вот за част от преминалите третия кръг 12 до 15 компании,
които да не бъдат допуснати до полуфиналите

4-ти кръг
(полуфинали)

Представяне на живо на оставащите участници в рамките на
Webit.Festivals пред специално определено за целта специализирано
жури. Кръгът включва презентация и Q&A сесия, като при оценката се
добавя още един критерий - Leadership and Personal qualities of the team

5-ти кръг
(финали)

Последните от четири до пет участника, преминали през петте кръга
представят своите презентации пред финалното жури, което от своя
страна избира победител на база на оценката по шестте критерия,
споменати в описанието на предходните рундове, в рамките на
поредните сесии с въпроси и отговори и допълнителни интервюта

Членове на финалното жури в предходни
издания на Founders Games

Хесус Мантас
IBM

Проф. Даниел
Крафт
Singularity
University

Шаукат Шамим,
Yahoo Messenger,
YouPlus

Диего Пешиатини
Amicorp Group
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Корпоративна структура на УИН

Право да изключи част от
потенциалните
инвестиции на УИН

ми

р
фо
ра

Д-р Пламен
Русев

чен
оли
к
Едн твени
с
соб

Общо събрание на
акционерите

Петър Нейчев
(член)

чен
оли
к
Едн твени
с
соб

Анхеало Кънсълтантс ЕООД
- привилегирована акция
клас А

Георги Христов
(член)

Съвет на
инвеститорите

Ивайло Славов
(член)

Уебит Мениджмънт ЕООД
(изпълнителен директор) –
привилегирована акция
клас Б

Задължително допитване
до Съвета при планиран
екзит от дадена
инвестиция на стойност пониска от балансовата й
според последния
финансов отчет на УИН

Задължително допитване
до Съвета за разрешение
на ниво на концентрация
към дадена инвестиция в
размер на над 30 % от
активите на УИН според
последния финансов
отчет

Право да се сезира по други
оперативни въпроси, свързани
с управлението на УИН
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Такси и разпределение на печалба
Възнаграждение на
Съвета на Директорите

*Изпълнителен
директор - 2.5 % без
ДДС от размера на
финансовите активи на
УИН според последния
му публикуван
финансов отчет,
коригирано за периода
на държане на
инвестициите;
*Двама от членовете
на СД – 1000 лв. бруто
на месечна база

Oпция за инвестиране
към Организатора на
Founders Games

0.1% без ДДС от
инвестираната от УИН
сума в избраните
финалисти от УИН

Гарантиран дивидент за
държателя на
привилегирована акция
клас Б

20 % от положителния

финансов резултат на
УИН за съответната
година, без за целите
на изчисляването на
финансовия резултат
да се отчитат
увеличения или
намаления в резултат
от преоценки на
финансовите му активи

Дивидент към
обикновените акционери

90 % от оставащата
сума след
изплащането на
гарантирания
дивидент
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Разпределение на набраните средства

5 388 000 лв. – инвестиции в победителите
в юнското издание на Founders Games

6 167 490 лв. –
общо капитал
след
увеличението

479 490 лв. – премиен резерв, който покрива
разходите по предлагането и остава като резерв
за покриване на оперативни разходи

300 000 лв. – първоначален капитал, който
остава като резерв за покриване
на оперативни разходи
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Данни за предлагането
❖

Как да участвам ?

Емитент: Уебит Инвестмънт Нетуърк ЕАД

❖

Дата на аукциона: 06.06.2022

❖

Пазарен сегмент: BEAM - Българска Фондова Борса
(БФБ)

❖

Мениджър на емисията: ИП Карол АД

❖

Текущ капитал: 300 000 лв.

❖

Нови акции: 5 588 000 обикновени акции

❖

Праг на успех: 2 794 001 обикновени акции

❖

Емисионна стойност: 1.05 лв. за акция

❖

Разпределение при презаписване: pro rata

❖

Продължителност: 09:30 – 14:00

❖

Борсов код: WIN1

1

Обърнете се към Вашия обслужващ инвестиционен посредник
или към водещия мениджър по емисията ИП Карол АД
(Отворете сметка на https://karollbroker.bg);

2

Захранете брокерската си сметка с необходимата сума за
записване на акции;

3

Подайте поръчка директно през платформата за търговия и/или се
обърнете към обслужващия брокер;

4

Резултатите се очакват след 14:00 ч. на 06.06.2022;

5

Старт на вторичната търговия – около месец след IPO
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