ПРЕДСТАВЯНЕ НА ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 7 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС)
№ 596/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 16 АПРИЛ 2014 Г. ОТНОСНО
ПАЗАРНАТА ЗЛОУПОТРЕБА (РЕГЛАМЕНТ ОТНОСНО ПАЗАРНАТА ЗЛОУПОТРЕБА) И ЗА ОТМЯНА НА
ДИРЕКТИВА 2003/6/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА И ДИРЕКТИВИ 2003/124/ЕО,
2003/125/ЕО И 2004/72/ЕО НА КОМИСИЯТА (ОВ L 173/1 ОТ 12.06.2014 г.) (РЕГЛАМЕНТ №
596/2014)
относно обстоятелствата, настъпили през изтеклата финансова година

Дата
Съобщение
28.06.2021 Дружеството е оповестило следната информация:
С настоящото информира инвеститорите относно сроковете, реда и условията за
провеждане на първично публично предлагане на пазара за растеж „BEAM“ на до 5
334 000 броя, обикновени поименни безналични акции клас „А“, всяка с номинална
стойност от 1 лев и емисионна стойност в диапазона от 1.00 лв. до 1.10 лв., в
съответствие с взето решение за увеличение на капитала на Емитента от 01.06.2021 г.
В случай че предлагането приключи успешно и всички предлагани акции от
увеличението бъдат записани, капиталът на Емитента 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, като всички
акции клас „А“ издадени от Емитента (акциите клас „А“ от увеличението и акциите
клас „А“, издадени от Емитента до настоящото увеличение на капитала) ще бъдат
допуснати до търговия на пазар „Beam“. Документът за допускане, одобрен с
решение на Комитета по управление по Протокол № 13/23.06.2021 г., е публикуван и
достъпен за запознаване на следните интернет адреси: https://karollbroker.bg/bg/ipoimpulse и https://www.impulsegrowth.eu/предлагане.
08.07.2021 Дружеството е оповестило следната информация:
Във връзка с проведения на 7 юли 2021 г. аукцион за първично публично предлагане
„ИмПулс I“ АД, ЕИК 206421264, е заявил за търговия на пазара „BEAM“ права върху
записаните акции. В тази връзка Документът за допускане е допълнен с информация
относно намерението за издаване на права върху записаните акции, рисковете,
свързани с тях, и условията и реда за прехвърлянето им. Допълненият документ за
допускане е публикуван на интернет страницата на Дружеството https://www.impulsegrowth.eu/предлагане,
на
обслужващия
инвестиционен
посредник ИП Карол АД - https://karollbroker.bg/bg/ipo-impulse и на БФБ АД https://www.bse-sofia.bg/bg/growth-market-beam. Временната емисия права върху
записаните акции е допусната до търговия на пазар „BEAM“, с решение на Комитета
по управление на пазар „BEAM“ по протокол №15/08.07.2021 г., като определената
начална дата за търговия с правата е 12.07.2021 г. (понеделник). Правата ще се
търгуват до датата на вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър,
като последния ден на търговия ще бъде оповестен допълнително на интернет
страницата на „ИмПулс I“ АД, на обслужващия инвестиционен посредник и пазара
„BEAM“ и на информационната агенция www.x3news.com.

12.07.2021 Дружеството е оповестило следната информация:
С настоящето 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.
28.07.2021 Дружеството е оповестило следната информация:
Във връзка с Уведомление от 12.07.2021 относно успешно приключване на първично
публично предлагане на пазара за растеж „BEAM“ на акции от увеличението на
капитала на „ИмПулс I“ АД, ЕИК 206421264, с настоящото Ви уведомяваме, че
увеличението на капитала на Дружеството в размер на 5 334 000 лева,
представляващи 5 334 000 броя обикновени поименни безналични акции клас „А“,
всяка с номинална стойност от 1.00 лева, е вписано по партидата на Дружеството в
Търговския регистър при Агенция по вписванията:
https://portal.registryagency.bg/CR/Reports/ActiveConditionTabResult?uic=206421264.
Капиталът на Дружеството след увеличението е 5 924 266 лева, разпределен 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.
27.09.2021 Дружеството е оповестило следната информация:
Съветът на директорите на „ИмПулс I“ АД, ЕИК 206421264 („Дружеството“) е взел
решение Дружеството да участва в увеличението на капитала на „ИмВенчър II“ КДА,
ЕИК 205737996, съгласно обявената от последното покана и решение в Търговския
регистър и РЮЛНЦ. Дружеството е заявило участие чрез записване на обикновени
безналични акции с право на глас, формиращи клас „А“ от увеличението на капитала
на „ИмВенчър II“ КДА в размер на 4 450 хил. лв. В случай че увеличението на капитала
на „ИмВенчър II“ КДА завърши успешно, се очаква то да бъде вписано в Търговския
регистър и РЮЛНЦ, съответно записаните в увеличението акции да бъдат издадени в
законоустановените срокове.
18.10.2021 Дружеството е оповестило следната информация:
Във връзка с уведомление от 27 септември 2021 г. относно участие на „ИмПулс I“ АД,
ЕИК 206421264 („Дружеството“) в увеличението на капитала на „ИмВенчър II“ КДА,
ЕИК 205737996, уведомяваме, че увеличението на капитала на „ИмВенчър II“ КДА е
вписано в Търговския регистър и РЮЛНЦ. Дружеството е записало 28 045 обикновени
безналични акции с право на глас с номинална стойност 100 лв. всяка, формиращи
клас „А“ от увеличението на капитала на „ИмВенчър II“ КДА, с обща заплатена
емисионна стойност в размер на 4 450 хил. лв..

