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Настоящият обзор предоставя обобщена информация за дейността за първото 
тримесечие на 2022 г.  

Обща информация и предмет на дейност на Дружеството  

ИмПулс I АД е акционерно дружество („Дружеството”), учредено на 21.01.2021 г., 
регистрирано в Търговски регистър на 05.03.2021 г. с ЕИК 206421264. 

Дейността на ИмПулс I АД се състои в бизнес и инвестиционни дейности, 
включително и такива, свързани с придобиване, управление и разпореждане с 
дялови участия. Мисията на дружеството е да популяризира дяловото инвестиране 
в растящи компании в България. 

Преглед на състоянието и дейността на Дружеството  

Към 31.03.2022 г. записаният капитал на Дружеството е 5 924 266 лв., разпределен в 
три класа акции с право на глас и номинална стойност 1 (един) лев всяка: 
5 924 264 обикновени акции клас „А”, 1 привилегирована акции клас „B” и 1 
привилегирована акции клас „C”. Обикновените акции клас „А“, издадени от 
Дружеството, са регистрирани за търговия на пазара на растеж на малки и 
средни предприятия „BEAM“, организиран от Българска фондова борса АД (БФБ). 

През отчетния период ИмПулс I АД е извършило една нова сделка в публична 
компания, която е заявила политика за регулярно изплащане на дивидент. 

Междинните резултати за първото тримесечие на 2022 г. сочат нетна загуба от 
промени в справедливата стойност на финансови активи отчитани през печалбата 
и загубата в размер на 589 хил. лв. Финансовият резултат преди данъци е загуба на 
стойност 609 хил. лв. Към 31.03.2022 г. общата стойност на активите на Дружеството 
е 6149 хил. лв., от които 5948 хил. лв. представляват финансови активи, отчитани по 
справедлива стойност през печалбата и загубата и 199 хил. лв. парични средства, 
собственият капитал е на стойност 6165 хил. лв. 

Периодът е белязан от началото на военните действия на Русия в Украйна, 
последвалите международни санкции, както и с нарушаване на веригите на 
доставките, ускорен темп на инфлация и нарастнала волатилност на 
капиталовите пазари. Индексът Nasdaq-100 Technology Sector регистрира спад от 
13% за тримесечието, а приходните множители при SaaS бизнесите отчитат 
намаление от 24% (съгласно SaaS Capital Index1). 

Важна информация, касаеща инвестициите в компании, регулярно 

изплащащи дивиденти 

Към 31.03.2022 г. стойността на инвестициите в компании, търгувани на Българска 
Фондова Борса е 1 600 хил. лв.  

През настоящия отчетен период ИмПулс I АД участва в първичното публично 
предлагане на акции от капитала на Телематик Интерактив България АД, като 
придобива 7000 акции на обща стойност от 350 хил. лв. ИмПулс I АД не е 
извършвало други сделки с акции, търгувани на капиталов пазар, през първото 
тримесечие на 2022 г. 

В допълнение към международните процеси, активността на българския капиталов 

пазар спада по отношение на набиране капитал от страна на новолистнати 

компании, главно на пазар „ВЕАМ“, което е една от основните движещи сили на 

пазара през втората половина на 2021 г. На този етап дейностите на борсово 

търгуваните дружества, обект на инвестиции на ИмПулс I АД, не показват преки 

негативни зависимости с пазарите, най-директно засегнати от военния конфликт. 

Частично изключение прави Телематик Интерактив България АД, чиито планове за 

                                                
1 https://www.saas-capital.com/the-saas-capital-index/ 
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експанзия включваха и украинския пазар. Според официалната позиция на 

компанията плановете за разширение на дейността на Телематик Интерактив 

България АД в това направление са замразени. Предприетите от нея до този 

момент действия са свързани единствено с регистрация на местно дружество, но 

не са превеждани суми за капиталови вноски. Негативният ефект от военните 

действия в Украйна върху дъщерната ѝ компания СиТи Интерактив ЕООД има 

минимално отражение върху финансовите резултати на групата, тъй като 

формира под 1% от консолидираните  приходи.  

• Телематик Интерактив България АД 

За първите 3 месеца от 2022 г. Телематик Интерактив България АД реализира 31.5% 

ръст на приходите, 35% ръст на печалбата от оперативна дейност и 32% ръст на 

нетната печалба в сравнение със същия период на миналата година. 

Нарастването се дължи предимно на увеличение на приходите от казино игри с 

29% или 4580 хил. лева. Съветът на директорите на ИмПулс I АД счита, че на този 

етап не са налице непосредствени рискове пред компанията, които да повлияят 

извънредно негативно, така че тя да не успее да реализира заложения ръст на 

приходите си през годината и също така да бъдат променени плановете за 

редовно разпределяне на дивидент към акционерите. 

• Смарт Органик АД 

По предварителни данни за първото тримесечие на 2022 г. консолидираните 

приходи от продажби на Смарт Органик АД са общо 11 854 хил. лв., което 

представлява ръст от 10% спрямо същия период на 2021 г. Ръстът е сравнително 

равномерно разпределен по основните канали за продажба на компанията, като 

изключение прави онлайн каналът (собствени онлайн магазини и Амазон), където 

увеличението достига 97%, но този канал към момента е с малък дял от приходите 

(3%). Реализираният растеж е по-малък от прогнозирания и компанията ще бъде 

наблюдавана през годината доколко успява да постига обявените при първичното 

публично предлагане прогнози. 

• Спиди АД 

Индивидуалният отчет за първо тримесечие на Спиди АД показва забавяне на 

ръста на приходите до 12% в сравнение със същия период на миналата година. 

По-меродавен анализ на резултатите на Спиди АД ще бъде направен след 

публикуване на консолидираните данни и решението за разпределение на 

дивидент през 2022 г.  

Аналогична допълнителната информация ще бъде анализирана и за резултатите 

на Българска Фондова Борса АД и Телелинк Бизнес Сървисис АД след 

публикуване на техните консолидирани тримесечни данни. 

Важна информация, касаеща инвестициите в растящи компании 

Към 31.03.2022 г. оценката на позициите на Дружеството в Имвенчър I КДА и 
ИмВечнър II КДА е съответно е 163 хил. лв. 4185 хил. лв.  

На този етап Имвенчър I КДА и Имвенчър II КДА не очакват военната инвазия в 

Украйна да причини пряко въздействие върху портфейлите им, т.к. нямат директна 

експозиция към пазарите на Русия или Украйна (изключение прави Дискордиа АД, 

която ограничи дейността на дъщерното си дружество в Украйна, но без 

съществен ефект върху резултатите на групата). Независимо от това конфликтът 

добави нови съществени рискове и несигурности за световната икономика. 

През периода ИмВенчър II КДА извършва две инвестиции в размер от 100 хил. евро 

всяка – в Excitel Group и в Обединени Търговски Обекти АД. Информация за 
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развитието на дружествата, в които ИмВенчър I КДА и ИмВенчър II КДА имат 

участия, е дадена по-долу. 

• А4Е ООД 

А4Е ООД е дружество, предлагащо съвременни аналитични решения. През този 

период компанията работи по увеличаване на клиентската си база и обновената 

стратегия за таргетиране и привличане на нови клиенти, разработване на нови 

продукти и навлизане в нови канали. Въпреки това, компанията регистрира спад в 

приходите и забавяне в конветирането на клиенти. Поради този спад, както и 

цялостното по-бавно от планираното развитие на компанията, на ниво ИмВенчър I 

КДА и ИмВенчър II КДА e взето решение за частична обезценка на позицията. 

Реализираните приходи за периода са в порядъка на 100 хил. лв. (2021 г.: 138 хил. 

лв.). Компанията продължава работа по развиване на нови канали след успешно 

сключване на споразумение с ключов партньор.  

• Алтерко АД 

Предварителните данни към края на първото тримесечие на 2022 г. на 

консолидирана база показват 26.2% увеличение на консолидираните приходи от 

продажби на устройства (включително свързани услуги) спрямо същия период на 

предходната година до 17.4 млн. лева (8.9 млн. евро). Приходите от продажби на 

устройства за автоматизация на дома с марката Shelly се увеличават с 25.1% и 

възлизат на 16.6 млн. лева (8.5 млн. евро), а приходите от продажби на устройства 

за проследяване MyKi намаляват с 8.7% до 447 хил. лева (229 хил. евро), като 

показват тенденция на възстановяване главно в резултат на постепенното отпадане 

на противоепидемичните мерки. 

На 08.04.2022 г. на проведеното извънредно общо събрание на акционерите са 
назначени двама нови членове на Съвета на директорите в лицето на г-н Волфганг 
Кирш и г-н Грегор Бийлер. 

• Биодит АД 

Биодит АД е търгувано на пазар „BEAM” дружество, предоставящо системи и 

услуги за биометрична идентификация. За първото тримесечие на 2022 г. Биодит 

АД е реализирало приходи от продажби на продукция и услуги в размер 246 хил. 

лв., което представлява шесткратно увеличение на продажбите в сравнение със 

същия период на 2021 г.  През периода компанията оповести, че пуска дигитална 

платформа за цялостно подобряване на важни процеси в хотелите.  

• Биосийк АД 

Биосийк АД е стартиращата компания, разработваща алгоритми за семантично 

търсене в областта на биологическите науки и финансите. През този период 

компанията продължава работата по договора за предоставяне на услуги на 

клиент по изграждане на специализирана платформа. Допълнително компанията 

задълбочава фокуса си върху предоставяне на софтуерни услуги и поема четири 

нови ангажимента през първото тримесечие. Общите приходи от продажби за 

периода възлизат на 106 хил. лв. (първо тримесечие 2021 г.: 39 хил. лв.). 

• Болерон АД 

Болерон АД оперира софтуерна платформа за закупуване и управление на 

застрахователни продукти онлайн, която дигитализира процеса по застраховането 

по цялата верига – от избора на застраховател до подновяването на полица. През 

първото тримесечие на 2022 г. приключва финансовият рунд за набиране на 500 

хил. евро, осъществен съвместно с няколко инвеститора, между които NV3, Eleven, 

MFG. Болерон АД е приет за участие в програмата NEXT FinTech на румънския 

акселератор за технологични стартъпи Techcelerator. През периода компанията 
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реализира премийни приходи от застраховки в размер на 145 хил. лв., което 

представлява ръст от 251% спрямо първото тримесечие на предходната година. 

Приходите от комисионни нарастват със същия темп.  

• Браузуейв АД 

Браузуейв АД предоставя инструменти за търговско и бизнес разузнаване (sales 

and business intelligence) на абонаментен принцип, използвани както от търговските 

вериги за електроника, така и от доставчиците им. Предварителните данни към 

края на първото тримесечие на 2022 г. показват спад в приходите от продажби до 

750 хил. лв. (2020 г.: 905 хил. лв.). Поради по-голяма клиентска концентрация и 

скорошната несигурност относно финализиране на дългогодишен договор за 

услуги с голям клиент, както и цялостно по-бавно от планираното развитие на 

компанията, оценката на позицията на ниво ИмВенчър I КДА и ИмВенчър II КДА е 

намалена.  

• Дискордиа АД 

Дискордиа АД е компания за международни товарни превози. Междинните 

финансови данни на консолидирана база сочат приходи от продажби за първото 

тримесечие на 2022 г. от 84 млн. лв., което представлява ръст от 48% спрямо 

първото тримесечие на 2021 г. В края на периода автопаркът наброява близо 1000 

товарни композиции, което прави Дискордиа най-голямата транспортна компания 

в страната. 

• Excitel Group 

Excitel е създадената от български предприемачи група, оперираща виртуален 

широколентов интернет доставчик в Индия. Към края на периода Excitel има над 

680 хил. абонати, което представлява над 25% ръст спрямо 31 март 2021 г. През 

първото тримесечие на 2022 г. Excitel International B.V. (оперативната компания под 

холдинговото дружество Excitel Holdings B.V.) успешно затвори рунд на 

финансиране в общ размер от 10.6 млн. евро при оценка на компанията от 100 

млн. евро. Набраният нов капитал ще бъде насочен към експанзия в 70 нови града, 

включително Мумбай, с цел увеличаване на броя крайни потребители до 1.5 

милиона и удвояване на софтуерния екип в София. 

• Обединени търговски обекти АД 

Обединени търговски обекти АД развива първият за България B2B маркетплейс - 

PROMOTO, който повишава ефективността във веригите за доставки на 

бързооборотни стоки. През тримесечието оборотът, реализиран през 

платформата, възлиза на 3.3 млн. лв. (8% ръст на годишна база). Приходите от 

продажби за периода бележат ръст от 43% спрямо предходната година, 

достигайки 65 хил. лв. Компанията е в процес на набиране на финансиране, 

което да подпомогне плановете и за експанзия в Румъния и други близки пазари, 

както и да подобри функционалността на платформата. 

Повече информация относно разпределението на позициите на Дружеството във 

финансови активи са представени в Приложение „Разпредлението на активите на 

дружеството“. 

 

 

 

16.05.2022 г. 
Изп. директор Импетус Капитал ООД 
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ПРИЛОЖЕНИЕ: РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА АКТИВИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО (1/2) 
 

 
 
 
*Нетен кеш на Импулс I АД включва сумата от парични средства и други активи, намалена със 

стойността на всички задължения на Дружеството към 31 март 2022 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ: РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА АКТИВИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО (2/2) 
 

 
 
*Инвестицията на Импулс I АД в ИмВенчър I КДА и ИмВенчър II КДА е в обикновени акции с права на 

дивидент и ликвидационен дял при спазване на привилегиите, дадени на преференциалните акции с 

допълнителен и гарантиран дивидент и ликвидационен дял 

 

**Нетен кеш включва сумата от парични средства и други активи, намалена със стойността на всички 

задължения на ИмВенчър I КДА и ИмВенчър II КДА към 31 март 2022 г. 
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