„СИН КАРС ИНДЪСТРИ” АД
Приложение 8
към Документ за допускане до търговия
Емисия акции на пазар BEAM
Част VI. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИТЕНТА
т. 20. Професионални автобиографии на лицата, заемащи ръководни и контролни
длъжности в емитента, включително следните допълнителни данни:…
Инж. Росен Даскалов – Изпълнителен директор и
председател на СД. С 30+ години опит в автомобилния бизнес.
На 50 г., дипломиран инженер, изпълнителен директор,
основател и собственик на СИН КАРС, роден в гр. Русе. На 18
години става Майстор на Картинг спорта в България.
Завършва Математическа гимназия "Баба Тонка", гр. Русе, а
висшето си образувание завършва в Техническия университет
в Русе, България. През 1995 г. създава един от най-големите
автосервизи в региона на Русе. През 1998 г. установява
контакт и внася авточасти от немски производител. До 2001 г. той създава мрежа от 10
магазина в цяла България, склад за внос и дистрибуция на авточасти. Компанията става
официален представител на повече от 10 немски компании, всяка от които производител
на части за първично вграждане в поточни линии за големи автомобилни компании. През
2008 г. той създава собствена компания Русе Кар ЕАД, оторизиран сервизен център на
BMW AG за Русе и региона. През 2012 г. основава първата компания свързана с бизнеса
СИН КАРС в резултат на мечта - да построи свой собствен спортен автомобил. Към
момента е председател на Българската федерация по картинг.

Анелия Дудева – Член на СД, Магистър по „Индустриален
мениджмънт“. Работи в екипа на СИН КАРС от самото
начало през 2001г. финансист и главен счетоводител в
„ДАСИ КАР” ЕООД (дружество, собственост на г-н Росен
Даскалов). Там тя работи по трудов договор. Освен това е
собственик и управител на „СИА КАР” ЕООД (дружество,
което е партньор на СИН КАРС ИНДЪСТРИ АД и на СИН
КАРС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД в търговията с авточасти).
С опита си от над 20 години в бизнеса, тя отговаря за
цялостната
финансова
политика
на
групата,
за
комуникацията с банковите институции и управлението на
паричните потоци.
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Енчо Енчев – член на СД - работи по договор за Управление
и контрол в „СИН КАРС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ЕООД и
получава възнаграждение от тази своя основна ангажираност.
Заедно с това той съвместява в момента ръководство на
Производствената дейност в СИН КАРС ИНДЪСТРИ АД.
Участва като член на Съвета на Директорите на СИН КАРС
ИНДЪСТРИ
АД,
отговаря
за
прехвърлянето
на
производството от СИН КАРС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД към
СИН КАРС ИНДЪСТРИ АД.

Виктор Стоянов - член на СД, Финансов консултант, работи
в екипа на Син Карс от 2018г., финансист, работи в СИН
КАРС ИНДЪСТРИ АД от близо 3 години. Той организира и
ръководи бизнес-планирането и комуникацията с клиенти.
Отговаря за сключването на договори с клиенти и партньори,
за юридическите въпроси по дейността на фирмата. Владее
перфектно английски език.

Стоян Малкочев - член на СД, Финансов консултант,
дипломиран
експерт-счетоводител.
Основната
му
ангажираност спрямо Емитента е свързана с цялостната визия
за бъдещата дейност на компанията що се отнася до
финансови и инвестиционни въпроси. Дългогодишният му
опит във водещи компании в България ни дава предимство и
сигурност от гледна точка на компетентността му по
финансови
въпроси
и
стратегическо
планиране.
Квалификацията му като експерт счетоводител и участието му
във водещи одиторски компании като професионален опит ни
дават сигурност, че сегашната и бъдещата дейност е основана
на законосъобразна и правилна счетоводна политика.
Ключови позици в компанията, с дългогодишен опит са:
-

Инж. Ерсин Ердоан Изетов – 3D дизайнер, участвал във всички разработки на
компанията
; 5 години стаж.
Инж. Нурхан Нихат Юмер – отговорник по конструкцията на шаси, окачване и
метални конструкции; 12 години стаж в екипа на Син Карс.
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-

Теодор Петров Петров – началник отдел „Композитни материали и производство
на матрици”; 11 години стаж в екипа на Син Карс.
Ангел Димитров Петров – старши специалист „Обработка и заваряване на
стомани и цветни метали”
Христина Богомилова Гайдарджиева – висше икономическо образование;
отговаря за финансовата оперативна дейност и счетоводство на компанията.

Компанията работи с консултанти, програмисти и инженери по договорни отношения:
-

Симеон Жеков – 3D дизайнер, участвал във всички разработки на компанията
Phil Matts – Директор в Pro Formance Metals Limited; Великобритания
Joachim Taiber – Главен технологичен директор Международен център за
иновации в транспорта (с нестопанска цел), главен изпълнителен директор Taiber
Ventures (частна практика), Основател на Международния алианс за тестване и
стандартизация на мобилността
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