
Общото събрание „Дронамикс Кепитъл“ АД

1



НАЧАЛО - 25 ОКТОМВРИ 2021

Дружеството е регистрирано е като еднолично
акционерно дружество с капитал от 50 000 лв
Управлява се и представлява от Съвет на
директорите, който се състои от трима членове.
Повече на www.dronamicscapital.bg

ПЪРВИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ 02.12.2021

На проведения на 02.12.2021 г. аукцион
за първично публично предлагане на
акции от увеличението на капитала на
„Дронамикс Кепитъл“ ЕАД на пазара за
растеж „BEAM“, са записани и платени
5 334 081 броя привилегировани
безналични акции клас „Б“, всяка с
номинална стойност от 1.00 лев и
емисионна стойност 1.10 лв.

23.12.2021 СВОБОДНОТО ТЪРГУВАНЕ НА АКЦИИТЕ

С 90% от привлечените 5,9 млн. лв. (или с 5,4 млн.
лв.) се участва в бъдещо увеличение на капитала
на Dronamics Global Limited.
С останалите 10% са заплатени разходите по
предлагането и се обслужват оперативните
разходи по функционирането на „Дрoнaмикс
Кепитъл“ ЕАД в дългосрочен план.

„Дронамикс Кепитъл“ АД
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ПЪРВИЧНО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ

Първичното публично предлагане на «Дронамикс
кепитъл» АД предизвика силен интерес. Специално
създаденото дружество, което инвестира в компанията
за карго дронове Dronamics Global Ltd набра
максималните почти 6 млн. лева, след като предложи на
инвеститорите 5 334 081 акции с номинал от 1 лв. по
емисионна стойност 1.1 лв. Интересът към предлагането
беше висок по данни на БФБ, след като търсенето беше
близо 4.5 пъти повече от предложените книжа на
аукциона, или за над 26 млн. лв.

АКЦИОНЕРИ

Близо 1000 юридически и физически
лица закупиха акции от «Дронамикс
кепитъл» АД , като най-младите
инвеститори са родени през 1999 г., а
най-възрастните през 1939 г.

ИНВЕСТИЦИЯ В DRONAMICS GLOBAL LTD 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

През Февруари 2022 г. «Дронамикс кепитъл» АД е
превел парите за участие в увеличението на
капитала на Dronamics Global ltd Великобритания,
съобщи дружеството чрез „Българска фондова
борса“ АД.

„Дронамикс Кепитъл“ АД
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Кога ще бъде първия Ви комерсиален полет?

Първият ни търговски полет е планиран за
последната четвъртина на 2022, след
приключването на тестовата летателна
програма, която се провежда междувременно.

Линк към статия тук

Имате ли заявки за комерсиални полети?

Имаме заявен интерес от множество
търговски сектори, от фарма до
хранителни стоки, от пощенски услуги
до резервни части в авиационната и
автомобилната индустрия. Отделът ни
по Бизнес Развитие има за цел да
състави план за менажиране на
потока на заявките и съставяне на
програма за осъществяването им.

.

Колко държави за момента може да покриете с
един Черен Лебед

Черният Лебед е способен да покрие разстояние
до 2 500 км. Първоначалните полети ще свързват
Средиземноморието, с полети от 600 до 1 200 км
разстояние между различните държави.

Dronamics Global Q&A
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https://www.google.com/url?q=https://news.flightsafety.com/pressrelease/flightsafety-partners-with-dronamics-for-drone-pilot-training/&sa=D&source=docs&ust=1655992525312803&usg=AOvVaw0NDk6jCPHOpc_BxtZ0lEwk


Кога мислите да разширите флота и с колко 
самолета?

Производственият план е в разработка,
изработката на първите бройки в мащаб ще
започне в началото на 2023.

Имате ли достатъчно капитал сега да вземете
нов самолет ? Или ще разчитате на приходи от

поръчки и тогава ще поръчате още един?

В момента разработваме два
пълномащабни Черни Лебеда. За да
навлезем в по-мащабно производство, ще
проведем набиране на средства чрез така
наречената серия А фъндрейзър.

*линк към статия тук

.

На коя дата ще бъде следващия голям рунд и
какъв размер очаквате да бъде набрания капитал?

След като приключим с ключовите си предстоящи
етапи, ще стартираме следващия кръг на
финансиране - официална серия А. Тя ще има за
цел да финансира производството на първите ни
дронове в голям мащаб и разширяването на
операциите, за да ускорим търговските си
операции. Междувременно набираме начално
финансиране при благоприятни условия и
проучваме възможности като грантове.

Dronamics  Global
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https://therecursive.com/bulgarian-dronamics-to-produce-60-cargo-drones-for-one-of-the-world-s-biggest-logistics-providers/

