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Дронамикс набра $ 40 млн. преди стартирането на фондонабирането от Серия А, за 

лансиране на първите си доставки в Европа 
 

ЛОНДОН - 17 февруари 2023 г. - Дронамикс, първата в света карго-дрон авиокомпания с лиценз да оперира в 

Европа, обяви днес, че е набрала общо 40 млн. долара от фондове за рисков капитал и бизнес ангели от 12 

държави, преди предстоящия кръг финансиране от серия А. 

 

В тази сума са включени инвестиции, предоставени от Founders Factory, Speedinvest, Eleven Capital и най-

скорошното от Стратегическия Фонд за Развитие (Strategic Development Fund), инвестиционното звено на Tawazun 

Council от Обединени арабски емирства. 

 

"Инвестициите от SDF, Founders Factory, Speedinvest и Eleven Capital, са силно доказателство за целта ни да 

предоставим решението си за товарни дронове на повече хора и предприятия по света. Тяхното доверие в 

Дронамикс потвърждава силата на нашия бизнес модел и ние сме изключително развълнувани да продължим да 

се развиваме и да постигаме успехи с подкрепата на нашите инвестиционни партньори", заяви Свилен Рангелов, 

съосновател и Изпълнителен директор на Дронамикс. 

 

Инвестицията на подразделението за рисков капитал на SDF в Дронамикс, е стъпка към създаването на базирано 

в ОАЕ съвместно дружество, което ще разшири капацитета на Дронамикс и ще подкрепи бъдещото установяване 

на дейността на компанията в ОАЕ, като един от основните центрове в региона на Близкия изток и Северна Африка. 

Чрез създаването на съвместно предприятие за производство и операции, SDF ще стане основен партньор на 

Дронамикс в базираното в ОАЕ предприятие със значителни допълнителни инвестиции. 

 

Абдула Насър Ал Джаабари, главен Изпълнителен директор на SDF, заяви: "SDF има за цел да инвестира в 

аерокосмически и транспортни компании, които са способни да подобрят автономното придвижване на хора и 

товари по устойчив и рентабилен начин. Що се отнася до Дронамикс, техните икономически показатели са много 

обещаващи и потенциалните им клиенти ще се възползват от бързи и ефективни доставки на товари. Като един 

от най-новите стратегически инвеститори на Дронамикс, SDF ще работи в непосредствено сътрудничество в 

подкрепа на продължаващия растеж на компанията в ОАЕ и в световен мащаб." 

 

Сумата от 40 млн. долара е в допълнение към безвъзмездните средства в размер на 2,5 млн. евро (2.7 млн. 

долара), отпуснати на Дронамикс от Европейската комисия в рамките на престижната програма EIC Accelerator на 

ЕСИ (Европейски Съвет по Иновациите), както и към материалния ангажимент на EIC да подкрепи кръга 

финансиране от серия А на Dronamics с още 12,5 млн. евро (13.45 млн. долара) под формата на капиталови 

инвестиции. 

 

 

За Дронамикс: Дронамикс е първата в света авиокомпания за товарни дронове и водещ разработчик и оператор 

на дронове с голям обсег, създадени специално за товари. Техният Черен Лебед може да пренесе 350 кг товар на 

разстояние до 2500 км, правейки го 80% по-бързо, 50% по-евтино и с до 60% по-ниски емисии в сравнение с 

алтернативните видове транспорт, включително въздушния. Това дава възможност за доставки в рамките на 

същия ден на много дълги разстояния за различни индустрии, от фармацевтична до хранителна, от електронна 

търговия до резервни части. Бързо разрастващият се екип на компанията включва някои от най-добрите световни 

авиокосмически и логистични експерти. Дронамикс е първата лицензирана авиокомпания за превоз на товари с 

дронове в Европа и първият стратегически партньор на IATA за дронове в световен мащаб. 

 

За повече информация, пишете на press@dronamics.com или посетете нашата секция Медии на 

https://www.dronamics.com/media  
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За SDF: Дейността на Стратегическият Фонд за Развитие (SDF) се фокусира върху финансовата възвръщаемост и 

икономическото въздействие в ОАЕ чрез капиталови инвестиции в местни и международни партньорства. SDF 

инвестира в развиващи се и перспективни технологични компании и играе жизненоважна роля в подпомагането 

на частния сектор, за да отговори на стратегическите нужди на ОАЕ, като насърчава креативността и иновациите 

сред местните компании и им дава възможност да участват в изграждането на диверсифицирана национална 

икономика. 

 

Научете повече на адрес: www.sdf.ae  

http://www.dronamics.com/
http://www.sdf.ae/

