СЪОБЩЕНИЕ
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПЪРВИЧНО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА АКЦИИ ОТ УВЕЛИЧЕНИЕТО НА
КАПИТАЛА НА „ИМПУЛС I“ АД
София, 12 юли 2021 –„ИмПулс I“ АД, ЕИК 206421264 - акционерно дружество, учредено и
съществуващо съгласно българското право, със седалище и адрес на управление: гр. София
1784, район „Младост“, ж.к. Младост 1, бл. 29А, вх. А, ет. 8, ап. 38, наричано по-долу за
краткост „Дружеството“, уведомява, че на проведения на 7 юли 2021 г. аукцион за първично
публично предлагане на акции от увеличението на капитала на „ ИмПулс I“ АД на пазара за
растеж „BEAM“, са записани и платени 5 334 000 броя обикновени поименни безналични акции
клас „А“, всяка с номинална стойност от 1.00 лев и емисионна стойност 1.10 лв. Общият размер
на набраните парични средства в резултат от предлагането е в размер на 5 867 400 лева. В
резултат на осъщественото предлагане капиталът на Дружеството ще бъде увеличен на
5 924 266 лева, разпределени в 5 924 264 броя обикновени поименни безналични акции клас
„А“, 1 брой привилегирована акция клас „B“ и 1 брой привилегирована акция „C“, всяка от
акциите от клас „А“,„B“ и „C“ с номинална стойност от 1 лев. Всички акции клас „А“ издадени от
Дружеството (акциите клас „А“ от увеличението и акциите клас „А“, издадени от Дружеството
до настоящото увеличение на капитала) ще бъдат допуснати до търговия на пазар „BEAM“ след
вписването на увеличението на капитала в Търговския регистър и Централен депозитар АД.
В периода от 12 юли 2021 г. до вписването на увеличението на капитала в Търговския регистър,
на пазар „BEAM“ е допусната до търговия временна емисия права върху записаните акции, с
борсов символ IMP1, която ще се търгува съгласно разпоредбите на Част IV „Правила за
търговия нa Пазар за растеж на МСП „Beam“, приети от БФБ АД, и условията и реда за
прехвърлянето им, подробно описани в документа за допускане.
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