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Мисия
Ви Ейч Ем Група компании добавя стойност към
инвестиционния процес като предоставя на инвестиционната
общност своите консултантски услуги и така помага на
инвеститорите да постигнат своите цели.
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Корпоративна структура
Ви Ейч Ем
Кепитъл

Ви Ейч Ем
Кепитъл
Кънсълтинг

Инвестиционно
консултиране

Инженерно
консултиране

Управление на
активи

Управление на
проекти
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Услуги


Инвестиционно консултиране



Управление на активи



Инженерно консултиране



Управление на проекти

VHM Group of companies
Услуги
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Ви Ейч Ем Кепитъл


Инвестиционно
консултиране



Сливания и придобивания



Финансиране



Оценки



Финансов инженеринг



Бизнес планиране



Управление на активи

Ви Ейч Ем Кепитъл
Кънсълтинг


Инженерно консултиране



Проектиране



Доставка на технологично
оборудване



Управление на проекти



Прединвестиционо проучване



Проектно структуриране



Управление фазата на развитие



Организиране на търг



Управление фазата на строителство



Тест и пуск в експлоатация



Управление на риска

VHM CAPITAL
Сливания и придобивания
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Ви Ейч Ем Кепитъл консултира транзакции по сливане и
придобиване, както от страна на продавача, така и от страна на
купувача. Сегменти на фокус са целия спектър от инвестиционния
пазар – венчър транзакции (стартиращи компании), дялови
инвестиции в МСП, както и големи транзакции. Географският фокус
е върху нововъзникващите пазари на ЦИЕ, Азия и Африка. Ви Ейч
Ем Кепитъл действа в ролята на инициатор на транзакция намирайки
компании или проекти за инвестиране и/или придобиване или
намирайки инвеститори за придобиване на активи на клиенти
(компания, проект, недвижим имот).
Ви Ейч Ем Кепитъл притежава голяма база данни от международни
институционални инвеститори – над 3 200 и расте. Този инструмент
ни дава сравнително предимство за бърз достъп до пазара. Процесът,
който следваме при транзакции по сливания и придобивания,
включва следните етапи:

VHM CAPITAL
Сливания и придобивания
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Оценяване – консултиране за определяне на справедливата пазарна
стойност на компанията или актива въз основа на финансов модел,
сравнителен анализ на подобни транзакции и други методи.
 Разработване на информационен меморандум и презентация
 Определяне на маркетингова стратегия за инвестиционен маркетинг –
профил на потенциалния инвеститор/таргет, пазарен сегмент, канал за
дистрибуция, маркетинг бюджет, и др.
 Подготовка на компанията за дю дилиджънс
 Маркетиране на актива и презентиране (road show)
 Комуникация със заинтересованите страни
 Шортлистване на потенциални купувачи/таргет придобивания
 Договаряне на цената и условия на сделката (term sheet)
 Управление на дю дилиджънс процеса
 Затваряне на сделката


VHM CAPITAL
Финансиране
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Ви Ейч Ем Кепитъл е инвестиционен консултант и предоставя услуги
по набиране на капитал за проекти и фирми. Ние развихме, и
продължаваме да добавяме, собствена база от данни с над 3 200
международни институционални инвеститори, която включва целия
инвестиционен спектър: венчър фондове, фондове за дялови
инвестиции, мецанин фондове, кредитори (кредитни фондове,
търговски банки, инвестиционни банки, и др.), застрахователи,
фондации, фамилни тръстове, корпорации. Този инструмент ни помага
да създадем широка маркетингова експозиция на дадена компания или
проект, за която търсим финансиране и да таргетираме правилния
сегмент от инвестиционния пазар. Също така, ни дава възможност
бързо да идентифицираме потенциални инвеститори/кредитори. По
този начин, ние спестяваме на клиентите ни разходи и време и така
създаваме стойност за нашите клиенти с оптимизиране на разходите по
инвестиционния маркетинг.

VHM CAPITAL
Финансиране
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Ние консултираме по отношение на определяне на нуждата от
финансиране, обема на финансиране, структуриране на оптимално
финансиране, и да привлечем финансиране за вашият проект или
компания под различна форма:


Дялово финансиране от венчър инвеститор (venture capital)



Дялово финансиране от инвестиционен фонд (private equity)






Кредит (Debt financing): банков кредит, синдикиран кредит, кредит от
кредитен фонд, подчинен дълг, конвертируем дълг и др.
Проектно финансиране (Project financing)
Частно инвестиране в публични компании (Private investments in
public equity - PIPE)

VHM CAPITAL
Финансиране – Проектни финанси
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Ние разполагаме с експертиза да консултираме компании и проекти по
отношение на структуриране, организиране и привличане на проектно
финансиране за проекти в сферата на енергетика, инфраструктура,
недвижими имоти. Консултираме проектни спонсори на инвестиционни
проекти във фазата на развитие и помагаме да “доведем” проекта до
фазата на финансиране, да го направим банкируем и след това да
маркетираме проекта пред инвестиционната общност – инвеститори,
банки и др. Ви Ейч Ем Кепитъл предоставя възможността да предвижи
Вашия проект напред по кривата на стойността от разработване на
концепцията до оперативна фаза като прилага специфична експертиза за
проектно финансиране включително финансов инженеринг, бизнес
експертиза, а също така и експертизата на нашата инженерингова
компания - Ви Ейч Ем Кепитъл Кънсълтинг, където нашият инженерен
екип притежава експертиза за инженерно консултиране, проектиране, и
управление на проекти – умения, които са необходими за успешната
реализация на всеки инвестиционен проект.

VHM CAPITAL
Финансиране – Проектни финанси
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Развитието на инвестиционен проект изисква мултидисциплинарен
подход, от концепцията през прединвестиционното проучване, бизнес
структуриране, финансово структуриране, финансиране, строителство
до пуск в експлоатация (оперативна фаза). Това е комлексен, сложен и
многофазен процес, при който инвеститорът (проектен спонсор) и
другите участници в проекта се нуждаят от постоянна професионална
подкрепа.
Ви Ейч Ем Кепитъл предоставя тази професионална подкрепа и използва
ресурсите си, експертизата, знанията, уменията и опита на
професионалния си екип, за да управлява и подкрепи целия процес на
проектно развитие. Ние предоставяме широк спектър от услуги на
нашите клиенти, които се занимават с развитие на инвестиционни
проекти или финансиране на инвестиционни проекти в сферата на
енергетика, инфраструктура, недвижими имоти.

VHM CAPITAL
Финансиране – Проектни финанси
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Базирана в България, Ви Ейч Ем Кепитъл предоставя консултиране на
проектни спонсори, които развиват инвестиционни проекти или
инвеститори, които инвестират в инвестиционни проекти в
нововъзникващите пазари на Централна и Източна Европа, Азия и
Африка. Ние им помагаме за да развият оптимизирани и печеливши
проекти, които да покажат своя пълен потенциал, като предоставяме
специализирана екпертиза във финансов инженеринг, бизнес експертиза,
управление на проекти, инженерно консултиране, проектиране.
Стартирала дейността си през 2010 г. с философията на
предприемаческо мислене, Ви Ейч Ем Кепитъл предлага на клиентите си
консултиране в нишата на проектното финансиране и предлага подкрепа
при транзакции, развитие на инвестиционни проекти, и оперативна
подкрепа извън традиционното банково финансиране.

VHM CAPITAL
Финансиране – Проектни финанси
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Услуги на Ви Ейч Ем Кепитъл:


Инвестиционно консултиране



Прединвестиционно проучване



Финансов инженеринг



Проектно структуриране и бизне планиране



Проектни финанси – структуриране и набиране на капитал

VHM CAPITAL
Управление на активи
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Ви Ейч Ем Кепитъл предоставя услуга по управлние на активи за
индивидуални клиенти и институционални инвеститори. Постоянното
търсене на инвестиционни възможности с голям потенциал за растеж и
доходност съобразена с риска, създават стойност за инвеститорите.
Целеви пазари са нововъзникващите пазари на Централна и Източна
Европа, Азия и Африка. Управлението се извъшва с договор за
управление на индивуална партида на клиента или чрез набиране на
капитал в инвестиционен фонд. Капиталът се инвестира в различни
класове алтернативни активи: недвижими имоти, инфраструктурни
инвестиционни проекти, енергетика, дялови инвестиции в други
сектори, частно кредитиране. На фокус са както инвестиции в
стартиращи компании, така и инвестиране в инвестиционни проекти, и
компании във фаза на растеж. Ние разполагаме с финансов екип, който
професионално управлява инвестиционния процес.

VHM CAPITAL
Управление на активи
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Инвестиционният процес включва следните стъпки:
 Определяне на инвестиционна стратегия, която съответства на
апетитът за риск на клиента и неговия времеви хоризонт.
 Диверсификация на инвестициите за намаляване на риска, като част от
цялостна стратегия за управление на риска.
 Избор
на инвестиция (проект/компания) – намиране на
проект/компания с потенциал за растеж и съобразен с риска доходност.
 Определяне на стратегия за изход от инвестицията – преди
инвестиране се определят опциите за изход.
 Инвестиране.
 Активно управление и мониторинг – минимизиране на риска чрез
постоянно директно управление на проекта.
 Изход – моментът се избира така, че да достави капиталова доходност
далеч надвишаваща доходността на банковите депозити и други
конвенционални начини за спестяване.

VHM CAPITAL
Управление на активи
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Инвестиционна
стратегия
Изход

Управление и
мониторинг

Диверсификация

Управление на
активи

Избор на
проекти

Конструиране на
портфолио

Инвестиране

Стратегия за
изход

VHM CAPITAL
Недвижими имоти
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Ви Ейч Ем Кепитъл предоставя
следните услуги в сектор
недвижими имоти:
Инвестиционно консултиране
 Инвестиционни продажби
 Пазарни
проучвания
и
анализи
 Оценки
 Прединвестиционо проучване
Ние имаме експертиза за
консултиране
на
инвестиционни
проекти
и
продажби на различни активи –
молове, търговски комплекси,
офис
сгради,
хотели,
логистични бази, парцели за
развитие и др.


VHM CAPITAL CONSULTING
Управление на проекти
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VHM CAPITAL CONSULTING
Управление на проекти
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За да удовлетворим нуждите на клиентите, ние създадахме инженерно
звено за инженерно конуслтиране, инженеринг, управление на проекти,
доставка на технологично оборудване, което обособихме в отделна
компания от нашата група – Ви Ейч Ем Кепитъл Кънсълтинг. По този
начин предоставяме “под един покрив” финансови и инженерни услуги
на клиенти по развитие на инвестиционни проекти.
Нашият инженерен екип има натрупан опит и изградена експертиза в
проектиране и управление на инвестиционни проекти за енергийни
обекти и инфраструктура: соларни инсталации, подстанция,
водноелектрическа централа, хидро инфраструктура, биогаз инсталации,
бензиностанции, депо за отпадъци, пречиствателна станция и др.

VHM CAPITAL CONSULTING
Управление на проекти
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Услуги на Ви Ейч Ем Кепитъл Кънсълтинг:


Управление на инвестиционен проект през целият инвестиционен
процес:



фаза на развитие,



структуриране на финансиране и набиране на капитал,



организиране и провеждане на тръжна процедура,



преговори с главен изпълнител,



управление на строителна фаза,



тест на инсталацията и настройка,



присъединяване към инфраструктурна мрежа,



пуск в експлоатация.

VHM CAPITAL CONSULTING
Управление на проекти
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Инженерно консултиране: прединвестиционно проучване, проектно
концептуализиране, анализ и избор на технология, избор на
технологичен партньор, избор на главен изпълнител, избор на
подизпълнители, избор на надзорна фирма.
Проектиране във фаза “идеен проект” и “работен проект”
Доставка на технологично оборудване (двигатели, когенератори,
турбини, трансформатори, инвертори, соларни панели, LED
осветители, софтуер, и др.)
Управление на риска

VHM CAPITAL CONSULTING
Управление на проекти
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За да достави в график и в
бюджет инвестиционен проект за
развитие на недвижим имот или
индустриален проект Ви Ейч Ем
Кепитъл Кънсълтинг предоставя
на инвеститори следните услуги:
 Асемблиране
на земя за
развитие на недвижими имоти и
индустриални проекти
 Архитектурен
дизайн
и
проектиране по всички части.
 Избор на главен изпълнител и
договаряне.
 Избор на надзорна фирма.

VHM CAPITAL CONSULTING
Управление на проекти
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В сферата на фотоволтаиката ние предлагаме решения “до ключ”, както за
инсталации на земя, така и за покриви и фасади. Ние кооперираме с
първокласна европейска соларна фирма, която е главен изпълнител и
производител на соларни панели.

VHM CAPITAL CONSULTING
Управление на проекти
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Професионално управление на проекта намаля риска от
неспазване на срок и на инвестиционния бюджет. Ние изготвяме
график и програма на проектните действия във всяка фаза и
контролираме изпълнението и.

VHM CAPITAL CONSULTING
Търговия с енергийни суровини
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Ви
Ейч
Ем
Кепитъл
Кънсълтинг има достъп до
собственици на въглищни
мини по света и може да
доставя
въглища
на
международния пазар с
дългосрочни договори.
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Сектори на фокус













Конвенционална енергетика – термични
електроцентрали, нефт и газ
Възобновяема енергетика – вятърна, водна,
фотоволтаична, биомаса, биогаз, енергия от отпадъци.
Енергийна ефективност
Водна инфраструктура – язовири, ВЕЦ, помпеноакумулаторни ВЕЦ
Съхранение на енергия, електромобилност
Инфраструктура – енергийна, водна, и др.
Недвижими имоти – молове и търг. центрове, офиси,
логистични, жилищни, агроземя, хотели.
Индустрия

VHM CAPITAL CONSULTING
Конвенционална енергетика
29

Ние сме консултирали
проект за 270 МВт газов
ТЕЦ в България, като
финансов консултант.

VHM CAPITAL CONSULTING
Хидроенергетика и инфраструктура
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Нашият
екип
има
експертизата да консултира
и управлява големи и
сложни хидроенергийни и
инфраструктурни проекти

VHM CAPITAL CONSULTING
Вятърна енергетика
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Ние
можем
да
управляваме
различни по размер
ветроенергийни
проекти
от
концепцията
до
присъединяване
към мрежата и пуск
в експлоатация.

VHM CAPITAL CONSULTING
Биогаз
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Ползи от биогаз (анаеробна ферментация)
Биогазовите електроцентрали са много ефективни в разграждането на
отпадни продукти чрез анаеробна ферментация, при който процес се
отделя био метан. Той е възобновяем енергиен източник. Биогазовите
електроцентрали могат да използват селскостопански суровини: силажи,
животинска тор, утайки от пречиствателни станции, хранителни
отпадъци, и биологични отпадни продукти. Освен екологичния ефект,
главните ползи са производството на биогаз и биотор. Биоторът
подхранва почвата, предпазва водите от замърсяване с пестициди, както
и е основа за развиване на биологично земеделие. Допълнителни ползи
са производството на електрическа и топлинна енергия, биометан,
спестяване на капиталови разходи за изграждане на пречиствателни
съоръжения. Производството на биогаз предпазва отделянето на метан в
атмосферата. Неговото възстановяване намалява глобалното затопляне.

VHM CAPITAL CONSULTING
Биогаз
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По отношение на биогазовият сектор, ние кооперираме с ECO Erneurbare
Energien GmbH - реномирана немска компания, технологичен лидер в
сектора с инженерен опит при изграждането на над 150 проекта по цял
свят, наследник на MT Energie. ECO изградиха първата биогазова
електроцентрала в България (за Албена АД) с мощност от 1,5 МВт, както
и биогазова електроцентрала в с. Царевец, Монтана, с мощност от 2,4
МВт. Също така си партнираме с най-голямата компания за когенератори
в Европа – AB Energy, която е изградила когенерационни мощности за
над 1 000 МВт. С тяхна помощ, можем да предоставим на клиентите
оптимизирани решения и изпълнение “до ключ”. Освен това, са
осигурени поддръжка и следпродажбен сервиз, както за биогазовото
оборудване, така и за когенераторното оборудване. И двете компании
имат безупречна репутация в биогазовия сектор и банковите среди в
Европа.
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Ние предоставяме всичко, от което имате нужда, от А до Я при
инвестиции в биогаз:
 Инженерно консултиране и проектиране
 Финансово моделиране, презентация, бизнес планиране
 Управление на проекта от концепция до пуск
 Проектиране
 Изграждане до ключ с немски партньор – главен изпълнител
 Структуриране на проектно финансиране
За периода 2012 – 2016 г. нашият екип е бил инвестиционен консултант
на 4 инвестиционни проекта за изграждане на биогазови
електроцентрали в страната (1 биомаса + 3 биогаз). За периода 2014 –
2016 г. сме проектирали 7 инвестиционни проекта за изграждане на
биогазови електроцентрали в България. За повече информация относно
нашите услуги в сектор биогаз вижте на нашия сайт тук:
http://www.vhmcapital.com/bg_BG/биогаз
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Заедно с нашите технологични партньори
ние можем да предоставим решения “до
ключ” за инвеститори в биогаз.
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Ние можем да доставим първокласно
банкируемо енергийно оборудване за вашия
проект.
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Ние работим с реномирани
производители на оборудване.
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Ние можем да оценим енергийното спестяване
въз основа на прилагане на мерки за енергийна
ефективност, при които нови енергийни
технологии и/или оборудване заменя стари
такива и/или като добавяме възобновяеми
източници на енергия. Приложимо при различни
ситуации като осветлние (LED осветление),
смяна на горивни системи, сграден фонд,
машини, и др. Огромен пазарен потенциал чрез
структуриране на ЕСКО договори или ПЧП.
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Контакти
Владимир Хр. Мирчев
Управляващ Директор
Ви Ейч Ем Кепитъл
Email: office@vhmcapital.com
Web: www.vhmcapital.com
Tel: +359 878 312 728
Бул. Тотлебен 53-55
1000 София,
България
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ПРЕПЯДСТВИЯТА СА ТОВА, КОЕТО ВИЖДАШ, КОГАТО
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