
 

 1 

УВЕДОМЛЕНИЕ  
ОТНОСНО ТРАНСАКЦИЯ 

 

София, 12 септември 2022 г. – Ръководството на ИмПулс I АД уведомява, че 
ИмВенчър I КДА и ИмВенчър II КДА са подписали споразумение за частичен 
изход от инвестицията си в „Браузуейв“ АД посредством продажба на общо 
12 500 броя налични, обикновени поименни акции с номинална стойност 1 
лев, представляващи 25% от капитала на „Браузуейв“ АД. Стойността на 
сделката е съотносима със справедливата стойност на позициите, отразени 
в портфейлите на ИмВенчър I КДА и ИмВенъчър II КДА. Двете дружества 
запазват миноритарно участие в „Браузуейв“ АД в общ размер на 5% от 
капитала му. 

Трансакцията се извършва чрез договор за продажба на акции с разсрочено 
плащане и погасяване на отпуснатия на „Браузуейв“ АД заем съгласно 
предоговорен срок. Купувачът на акциите е лице, свързано с основателя на 
„Браузуейв“ АД. Приключването на трансакцията е обект на изпълнение на 
определени предварителни условия от страните по сделката.  

 

С уважение, 

Николай Мартинов – представител на изп. директор 
 
За 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. Първоначалната инвестиция на 
Имвенчър I КДА и ИмВенчър II КДА в „Браузуейв“ АД е направена през Декември 2018 
г. 
 
За ИмПулс I АД 
Импулс I АД е акционерно дружество, чиято цел е да влага активите си в растящи 
публични и непублични компании, в сектори, формиращи гръбнака на растящите 
сектори на българската икономика, както и сектори с двуцифрен ръст в глобален 
мащаб. Мисията на дружеството е да популяризира дяловото инвестиране в 
България. Обикновените акции от капитала на ИмПулс I АД са регистрирани за 
търговия на Пазара на растеж на малки и средни предприятия „BEAM“, организиран 
от Българска фондова борса АД, с борсов код IMP. 
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За ИмВенчър I КДА 
ИмВенчър I КДА е българско командитно дружество с акции, в чийто предмет на 
дейност се включва придобиване и управление на дялови участия. Импетус Капитал 
ООД e неограничено отговорен съдружник в ИмВенчър I КДА и единствен член на 
неговия съвет на директорите. 
  
За ИмВенчър I КДА 
ИмВенчър II КДА е управляван от Импетус Капитал ООД алтернативен 
инвестиционен фонд, в който ИмПулс I АД има пряко участие. ИмВенчър II КДА e с 
предмет на дейност инвестиране на средства в съответствие с инвестиционната 
си политика в български и свързани с България чуждестранни малки и средни 
предприятия и такива със средна капитализация.  
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