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Ръст на приходите в портфолиото 
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Източник: Импетус Капитал



Инвестиционната 

среда в България

3-4х

Източник: Импетус Капитал, НСИ, КФН, БФБ



Българските 
фондове постигат 
средногодишна 
възвръщаемост от

2.32 - 2.36%

Средна годишна доходност % 
на българските фондове*
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Заложени цели преди IPO Постигнато 18 месеца след IPO



През 2022г.

Последващи инвестиции

Нови портфолио компании

IPO инвестиции

През 2022 г. 
В цифри



5-20х

Потенциалът на 
портфолиото



Потенциалът на 
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Какво предстои през H1 2023?
ПО ПЪТЯ НА РАСТЕЖА



Do you have
any questions?



нулев
въглероден
отпечатък

Приложения в 
индустрията Приложения в транспортната индустрия

Зарядни 
станции

Транспорт Транспорт

Ел. енергия и 
отопление

Съхранение



Едиствената българска компания 
приета за член в Европейския 
алианс за чист водород

Екипът има широко портфолио от проекти, консултира и създава нови 
технологии за използването на зеления водород като основен енергиен 
източник. 

Компанията притежава технологичните решения, за да изпълни цялата 
верига – производството на водород, компресиране и съхранениe, 
подаване в газопреносна мрежа или транспортиране до зарядни станции.

Водородът - основа на зеления преход
Hydrogenera е специализирана в разработването на 
водородни технологии от 2016 г.

Активен участник в кръглите 
маси за производството на 
водород в Европа

Част от инициативата Hydrogen 
Global на Световния енергиен съвет

Автор на единадесет проекта за 
зелена енергия добавени като 
приоритетни на европейската 
водородна карта



Полша

България

Турция

2 години, 82 проекта, 3 държави



R&D
В основата на нашата компания остава нестихващата развойна дейност.

В момента работим над:

Изграждането на водородни долини - възобновяем източник на енергия – производство и
съхранение на водород – добавяне в мрежата, транспортиране



Принципът на работа е идентичен с този на традиционния 
бензинов мотор. Използването на водорода, като гориво, 
означава нулеви вредни емисии за транспортната индустрия.

Водородни системи за двигатели с вътрешно горене

Производството на зелен водород е 
оптималното решение за балансиране на 
получената енергия от динамични източници 
като слънчеви и вятърни паркове.

Балансиране на произведената 
енергия от соларни и вятърни паркове

Текущите ни модули са с мощност 5kW. Поетапното надграждане 
ще оптимизира процеса на производство и интеграция. 
Резултатът е единични модули с по-големи мощности подходящ за 
големи енергийни стопанства.

Надграждане на капацитета на електролизьорите до 
100 kW на модул

ВЕИ
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Empowering entrepreneurs with fast, non
dilutive capital enabling them to focus on
what they do best: building unique and
innovative businesses

Our Purpose
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€ 750,000
ARR

Runway
11 m



Problem we see in the market
Subscription companies require external funding to grow, however…

Equity funding is
dilutive to both
founders and current
investors

Selling annual
contracts at a
discount results
in revenue loss

Fundraising is time
consuming: it takes
management away
from their day to day
operations

Especially today non-dilutive funding
becomes incredibly important during
market downturns as a lot more later stage
companies are seeking non-equity like
funding over the next 12 months
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Have your recurring revenues paid up front

• €8k MRR

• Strong retention rates

• Business at least 6 months old

Customer
MRR

Onboarding criteria

Receive fresh funds within
24h

Financing 6 or 12 
months

Free business metric
dashboard

Pledged
subscriptions

A digital finance platform allowing SaaS Co’s to trade their recurring revenues for instant cash in a non-dilutive way 

SaaS Co.
Software:
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Institutional
investors

€ 30Mio

Funded by a well renowned
asset manager 



Connect your existing software and get trading
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A simple 5 minute sign up and automated dashboard ready for trading. Our product is live! 



Confirm your order, receive capital, grow further 
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Take advantage of a free KPI business health check dashboard; monitor your business daily 



Why now?

*Source: statista.com/statistics/1219237/saas-versus-other-software-market-revenue-europe-bycountry/ ; 2021 

All enabling faster digital financial analysis and 
due diligence validation of investing in 
subscription-based technology companies

• Subscription technology proliferation

• Accounting software/ API 
access

• Open banking (PSD2 regulation)

• Quicker data access

Due diligence 2.0 unlocking advanced analytics
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The “subscriptionification” of everything: cultural and demographic changes have resulted in immense growth in 
subscription-based business models. In addition, new technologies allow for instantaneous due diligence

15

3838

35

SAAS NON -SUBSCRIPTION 
SOFTWARE

S U B S C R I P T I O N  S O F T W A R E  E U R ,  B I L L I O N

2020 2025

*CAGR
20%

EU SaaS vertical experiencing hyper growth  



$3 billion

Multi billion market and growing

TAM Total addressable SaaS market in our focus 
countries (DACH + CEECs )  

$253 billion
Global annual revenues of SaaS businesses

$18 billion
Germany Austria Switzerland

Poland

Marielyse to update colours and redesign
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Estonia Czech Republic

Romania Hungary

The SaaS global market is expected to grow from $253B in 2023 to $344B in 2027

• The DACH market is growing strongly with the acceptance of alternative financing coming into the foray
• We are tapping into the untapped market of both the DACH and CEECs region, which is underserved in terms of financing

options for SaaS entrepreneurs
• With CAGR rates north of 25% in the region, we are well positioned to take advantage of this growing market

Bulgaria



Our team

Dean Hastie CEO, Co-founder

Peter Grouev CIO, Co-founder
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A highly complementary team who have proven traction across capital markets, VC and venture building 

8 years experience in banking – $300M in equity, fixed income and 
structured solutions 

4 years start-up investing, ventrue building, fund structuring and 
capital raising

Background in management, MBA

12 years fixed-income trading and credit risk management 
($1B in portfolio management) 

5 years start-up venture investments and venture risk
management 

Background in finance, MBA



www.tapline.ioScan the QR 
code Thank you

Contact: 
Dean Hastie, Co-founder 
dean.hastie@tapline.io 

http://www.tapline.io/

