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Настоящият доклад предоставя обобщена информация за дейността на ИмПулс I 
АД за третото тримесечие на 2021 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 към Агенцията по вписванията към 
Министерство на правосъдието на 05.03.2021 г. с ЕИК 206421264, със седалище и 
адрес на управление: град София, жк Младост 1, бл. 29А, вх. А, ет. 8, ап. 38. и 
търговски адрес град София, ж.к. Манастирски ливади, ул. „Шарл Шампо“, бл. 18, 
вх. А, ап. 1. 

Дейността на ИмПулс I АД се състои в бизнес и инвестиционни дейности, 
включително и такива, свързани с придобиване, управление и разпореждане с 
дялови участия в растящи компании, в това число и непряко участие в капитала на 
такива компании чрез придобиване на дялове в дружества, управляващи 
портфейли от дялови участия. Мисията на дружеството е да популяризира дяловото 
инвестиране в растящи компании в България. 

Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите и Общо 
събрание на акционерите, разполагащи с компетентности съгласно Устава на 
Дружеството и приложимото законодателство.  

Към датата на междинния доклад Съветът на директорите се състои от трима 
членове: 

1. Импетус Капитал ООД, изпълнителен директор 

2. Марин Шишев Шишев* 

3. Благовест Славчев Крачев  

* На проведеното извънредно заседание на 09.07.2021 г. Общо събрание на 
акционерите взе решение за промяна в състава на Съвета на директорите, 
съгласно което Импетус Партнърс ООД, ЕИК 205679429, се освобождава от 
длъжност и отговорност и за нов член е избран г-н Марин Шишев Шишев. Промяната 
е вписана в Търговския регистър на 20.07.2021 г. 

Структура на капитала 
Към 30.09.2021 г. записаният капитал на Дружеството е 5 924 266 лв., разпределен в 
три класа акции, както следва: 

- 5 924 264 обикновени, поименни налични акции с право на глас, всяка с 
номинална стойност 1 (един) лев, формиращи клас „А”; 

- 1 привилегирована поименна налична акции с право на глас, предоставяща 
на своя притежател права съгласно устава на Дружеството, с номинална 
стойност 1 (един) лев, формиращи клас „B”; 

- 1 привилегирована поименна налична акции с право на глас, предоставяща 
на своя притежател права съгласно устава на Дружеството, с номинална 
стойност 1 (един) лев, формиращи клас „C”. 

Преглед на състоянието и дейността на Дружеството  
На 01.06.2021 г. Съветът на директорите на Дружеството взема решение за 
увеличение на капитала на Дружеството на до 5 924 266 лева чрез първично публично 
предлагане на Пазара на растеж на малки и средни предприятия „BEAM“, 
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организиран от Българска фондова борса АД (БФБ). На проведения на 07.07.2021 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 5 867 400 лева. Общите разходи по 
предлагането са на стойност 95 294 лв. Увеличението на капитала е вписано по 
партидата на Дружеството в Търговския регистър на 28.07.2021 г. и е регистрирано в 
Централен депозитар АД на 04.08.2021 г. За периода от 12.07.2021 г. до вписването 
на увеличението на капитала в Търговския регистър до търговия на пазар „BEAM“ е 
допусната временна емисия права върху записаните акции. На 06.08.2021 г. всички 
издадени от Дружеството акции клас „А“ са допуснати до вторична търговия на 
пазар за растеж „BEAM“ с борсов код IMP и дата на въвеждане за търговия 09.08.2021 
г. Към датата на отчета обикновените акции клас „А“, издадени от Дружеството, се 
търгуват на пазар „BEAM“. 

До края на отчетния период Дружеството влага 70% от набраните при учредяването 
и увеличението на капитала средства в инструменти, които инвестират в растящи 
публични и непублични компании.  

През първото тримесечие на 2021 г. Дружеството придобива 500 обикновени акции 
в капитала на ИмВенчър I КДА, ЕИК 204870431, представляващи 1.36% от капитала на 
последното. 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. Сделката е сключена с трета 
независима страна. 

През септември 2021 г. Дружеството записва 28 045 обикновени акции от 
увеличението на капитала на ИмВенчър II КДА, с обща заплатена емисионна 
стойност в размер на 4 450 хил. лв. ИмВенчър II КДА, ЕИК 205737996, е алтернативен 
инвестиционен фонд, с предмет на дейност инвестиране на средства в 
съответствие с инвестиционната му политика в български и свързани с България 
чуждестранни малки и средни предприятия и такива със средна капитализация. 
Дейността му включва придобиване, управление на и разпореждане с капиталови 
и конвертируеми в капиталови инструменти, преструктуриране и управление на 
дружества, консултантски услуги, и други дейности. ИмВенчър II КДА се управлява 
от Импетус Капитал ООД в качеството му на лице, управляващо алтернативни 
инвестиционни фондове, регистрирано в Комисията за финансов надзор. Импетус 
Капитал ООД е неограничено отговорен съдружник и единствен член на съвета на 
директорите на ИмВенчър II КДА. Увеличението на капитала на ИмВенчър II КДА е 
вписано в Търговския регистър и РЮЛНЦ на 18.10.2021 г., като участието на 
Дружеството представлява 44.0% от капитала на ИмВенчър II КДА след увеличението.  

Съгласно заложената цел в документа за допускане на пазара „BEAM“ да вложи до 
30% от набрания капитал в компании, които регулярно изплащат дивидент, до 
30.09.2021 г. ИмПулс I АД придоби акции от три компании, регистрирани за търговия 
на БФБ, които според Съвета на директорите покриват заложените от Дружеството 
критерии по определената методология. Общата инвестирана сума в такива 
компании към датата на настоящия отчет е 1 158 хил. лв.  

След отчетната дата Дружеството също така е записало 4000 акции от увеличението 
на капитала на Смарт Органик, извършено на пазара за растеж „BEAM“ за обща 
стойност 76 хил. лв. 
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До края на отчетния период са реализирани приходи от дивиденти в размер 37 хил. 
лв., а до датата на доклада постъпленията от дивиденти са в размер на 68 хил. лв.  

През периода 21.01.2021 г. – 30.09.2021 г. Дружеството реализира приходи от 
договори с клиенти на стойност 3 хил. лв. и отчита печалба в размер на 170 хил. лв. 
Към отчетната дата общата стойност на активите на Дружеството е 6 675 хил. лв., от 
които 1 380 хил. лв. представляват финансови активи, отчитани по справедлива 
стойност през печалбата и загубата, 4 450 хил. лв. са вноски за придобиване на 
финансови инструменти и 797 хил. лв. парични средства. Собственият капитал на 
Дружеството е на стойност 6 532 хил. лв. Съкратени междинни отчет за финансовото 
състояние и отчет за общия всеобхватен доход са включени в Приложение 1 към този 
доклад. 

През отчетния период не са налице договори между Дружеството и членовете на 
Съвета на директорите или свързани с тях лица извън обичайната му дейност или 
които се отклоняват от пазарните условия. 

Важна информация, касаеща извършените инвестиции в компании, 
регулярно изплащащи дивиденти 

• Българска фондова борса АД 
На 09.07.2021 г. Българска фондова борса АД уведомява обществеността, че 
Съветът на директорите ѝ, в качеството ѝ на едноличен собственик на капитала на 
БНЕБ ЕАД приема предложението на СД на БНЕБ ЕАД за разпределение на 
печалбата на БНЕБ ЕАД за 2020 г., като дивидент в полза на БФБ АД в размер на 2 911 
хил. лв. 

В допълнение, Съветът на директорите на БФБ АД, приема решение за 
разпределяне и изплащане на дивидент в размер 50 % от неразпределената 
печалба за минали години - от 2016 г. до 2019 г., която е в размер на 2 298 хил. лв. 

На 05.08.2021 г. БФБ АД изплаща гласувания на 24.06.2021 г. дивидент в размер на 
0.08 лв. на акция (Дружеството придобива акции след последната дата за 
сключване на сделки с право на този дивидент). 

Българска фондова борса АД публикува на 01.09.2021 г. покана за свикване на 
извънредно Общо събрание на акционерите с дневен ред приемане на 6-месечен 
финансов отчет на Българска фондова борса АД за първото полугодие на 2021 г. и 
приемане на решение за разпределяне на печалба и изплащане на 6-месечен 
дивидент в размер на 0.55 лв. на акция. Акциите, придобити от ИмПулс I АД, са с 
право на дивидент, който е получен през м. ноември. 

• Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД 
На 14.09.2021 г. извънредното общо събрание на акционерите Телелинк Бизнес 
Сървисис Груп АД взема решение за разпределяне на печалбата и изплащане на 
6-месечен дивидент в размер на 0.82 лв. на акция. Акциите, придобити от ИмПулс I 
АД, са с право на дивидент, получен в началото на м. октомври. С публикувания на 
30.08.2021 г. консолидиран отчет за второто тримесечие на 2021 г. дружеството 
показва запазване на тенденцията за ръст на приходите си и преминава границата 
от 100 млн. лв. консолидирани приходи. На 8.11.2021 г. Телелинк Бизнес Сървисис 
Груп АД уведомява относно получено писмо за намерение за придобиване на 
мажоритарен пакет от най-малко 51% от акциите на дружеството от страна на 
Словения Броудбанд С.а.р.л., което предстои да извърши бизнес, финансов и 
правен анализ на Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД. 
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• Спиди АД 
На проведено на 17.09.2021 г. извънредно общо събрание акционерите на Спиди 
АД вземат решение за изплащане на цялата печалба за 2020 г., както и част от 
неразпределената печалба за предходни години, в общ размер на 28 232 хил. лв., 
като дивидент. Брутната сума на дивидента за една акция е в размер на 5.25 лв. 
Акциите, придобити от ИмПулс I АД са с право на дивидент, който е получен през м. 
октомври. 

Важна информация, касаеща извършените инвестиции в растящи 
компании 
Чрез позицията си в ИмВенчър I КДА и ИмВенчър II КДА Емитентът има непреки 
участия в български и свързани с България дружества, информация за които е 
дадена по-долу: 

• А4Е ООД 
А4Е ООД е дружество, предлагащо съвременни аналитични решения. A4E е 
избрана измежду 1500 фирми по специална методология, създадена от Българска 
фондова борса да участва във второто издание на beamup lab, програмата за 
стимулиране и насърчаване растежа на български стартъпи, малки и средни 
компании. През деветмесечието компанията реализира продажби на стойност 366 
хил. лв., което представлява ръст от 6% спрямо същия период на предходната 
година, като повтаряемите приходи нарастват с 24%. 

• Алтерко АД 
Алтерко АД е публичното дружество, опериращо в сферата на Интернет на вещите 
(IoT). Компанията отчете по предварителни данни ръст в продажбите на устройства 
и свързаните с тях услуги от 54.5%, достигайки приходи от 37.8 млн. лв. продажби на 
устройства на консолидирана база. Компанията е оповестила сключване на 
договор за продажба на дъщерните си дружества в сегмента на 
телекомуникационните услуги, опериращи в Азия, за обща стойност от 2.1 млн. 
евро. В началото на ноември компанията оповестява, че е получила потвърждение 
за съответствие и очаква листване на акциите от капитала ѝ на Франкфуртската 
фондова борса с начална дата за търговия планирана за 22.11.2021 г.  

• Биодит АД 
Биодит АД е търгувано на пазар „BEAM” дружество, предоставящо системи и услуги 
за биометрична идентификация. През деветте месеца на 2021г. Дружеството 
реализира приходи от продажби и предоставяне на услуги от 189 хил. лв., което 
представлява 95% ръст на годишна база. Ръстът в продажбите е във всички бизнес 
линии и е следствие на увеличения интерес към продуктите на компанията от 
потенциални клиенти в сектора на хотелиерствoто.  

• Биосийк АД 
Биосийк АД е стартиращата компания, разработваща алгоритми за семантично 
търсене в областта на биологическите науки и финансите. Компанията разработва 
платформите Sanat.io, Herbal and Natural Medicine и Bioseek.eu. През 
деветмесечието компанията реализира продажби на стойност 107 хил. лв., което 
представлява увеличение на приходите от 296% на годишна база, като компанията 
все още не достига планираните темпове на популяризиране на продуктите си. 

• 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. Приходите от продажби за 
деветте месеца на 2021 г. са 2.7 млн. лв. като бележат ръст от 14% спрямо същия 
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период на предходната година. Браузуейв АД също е сред селектираните 
компании за участие във второто издание на beamup lab. 

• Дискордиа АД 
Дискордиа АД е компания за международни товарни превози, която оглави 
ранглистата К100 като най-бързо развиващата се логистична компания в България, 
с автопарк от 900 товарни композиции и 1500 служителя. На консолидирана база по 
предварителни данни приходите за деветмесечието 194.3 млн. лв. като нарастват с 
50% спрямо същия период на предходната година. 

• Excitel Holdings B.V. 
Excitel Holdings B.V. e нидерландското дружество-майка на групата Excitel, 
създадена от български предприемачи, оперираща в Индия като виртуален 
широколентов интернет доставчик. Към края на периода Excitel има над 600 хил. 
абонати, което представлява над 30% ръст на годишна база.  

• Обединени търговски обекти АД 
Обединени търговски обекти АД разработва първия за България B2B маркетплейс 
PROMOTO, който цели да повиши ефективността във веригите за доставки на 
бързооборотни стоки. Иновативната онлайн платформа за търговия на едро 
подобрява комуникацията между производители, дистрибутори и търговски обекти 
в този сектор. Така производителите получават възможност да представят своите 
продукти и търговски марктенгови инициативи директно пред обектите от ХоРеКа. 
Общата стойност на трансакциите извършени в PROMOTO през първите девет 
месеца на 2021г. възлиза на 11.3 млн. лв. (96% ръст на годишна база). Приходите от 
продажби за деветте месеца на 2021 г. са 221 хил. лв. като бележат ръст от 162% 
спрямо същия период на предходната година. 

Когато са налични, Дружеството оценява справедливата стойност на финансов 
инструмент като използва обявените цени на активен пазар за този инструмент. 
Справедливата стойност на финансовите активи и пасиви, които не се търгуват на 
активен пазар, се определя чрез използване на методи и техники за оценяване. 
Дружеството използва разнообразни методи и прави допускания, които се 
основават на пазарните условия, съществуващи към всяка отчетна дата. 
Справедливата стойност на позициите в ИмВенчър I КДА и ИмВенчър II КДА се 
определя на база на чистата стойност на активите относими към една обикновена 
акция от капитала им, която за третото тримесечие е нарастнала съответно с 6.21% 
и 2.42%. 

(в хил.лв., освен ако е посочено друго)   30.09.2021 

Финансови активи, отчитани по справедлива 
стойност през печалбата и загубата 

% на 
дялово 
участие 

Брой акции Балансова 
стойност 

Българска Фондова Борса АД <1% 57 266 527 
Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД <1% 34 600 588 
Спиди АД <1% 1 628 171 
ИмВенчър I КДА 1.36% 500 94 
    
Общо    1 380 

Повече информация относно акционерните участия на Дружеството са 
представени в Приложение 2 към настоящия доклад. 
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Настоящи тенденции и вероятно бъдещо развитие  
Стратегията на ръководството за бъдещото развитие на Дружеството е свързана с 
откриване и инвестиране на средства в растящи и иновативни български или 
свързани с България компании, насочени към приходи от продажби от големи 
световни пазари. Фокусът на дейността на ИмПулс I АД е да постига нарастване 
размера на направените инвестиции, както и да създава текуща дивидентна 
доходност за своите акционери. ИмПулс I АД продължава да търси други 
възможности за инвестиции в растящи компании и компании изплащащи дивидент, 
както на публичните пазари на БФБ, така и извън борсата. 

 

 

 

 

15.11.2021 г. 
Изп. директор Импетус Капитал ООД  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1: СЪКРАТЕНИ МЕЖДИННИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ 

СЪКРАТЕН МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ 
Към 30.09.2021 г. 

(в хил.лв.)  30.09.2021  
    

АКТИВИ    
Отсрочени данъчни активи  10  
Финансови активи, отчитани по справедлива стойност 
през печалбата и загубата  1 380  
Вноски за придобиване на финансови инструменти  4 450  
Предплатени разходи  1  
Вземания от дивиденти  37  
Парични средства  797  
ОБЩО АКТИВИ  6 675  
    

КАПИТАЛ И ПАСИВИ    
Собствен капитал     
Акционерен капитал  5 924  
Резерви   438  
Текуща печалба   170  
Общо собствен капитал  6 532  
    
Пасиви    
Задължения за придобиване на финансови инструменти  129  
Търговски и други задължения  14  
Общо пасиви  143  
    
ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ  6 675  
    

СЪКРАТЕН МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД 
За периода 21.01.2021 г. (дата на учредяване) - 30.09.2021г. 

(в хил.лв.)  2021  
    
Приходи и разходи за дейността    
Приходи от продажба на услуги  3  
Нетна печалба от промени в справедливата стойност на 
финансови активи, отчитани през печалбата и загубата  152  
Приходи от дивиденти  37  
Разходи за управление  (10)  
Разходи за външни услуги  (17)  
  165  
Финансови разходи    
Разходи за лихви и банкови такси  (5)  
  (5)  
    Печалба преди данък върху доходите 
 

 160  
Приход от (Разход за) данък върху доходите   10  
Нетна печалба   170  
    
Друг всеобхватен доход  -  
Общ всеобхватен доход за периода, нетно от данъци  170  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2: РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА АКТИВИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО (1/2) 
 

 
 
*През септември 2021 г. Дружеството записва 28 045 обикновени акции от 
увеличението на капитала на ИмВенчър II КДА, с обща заплатена емисионна 
стойност в размер на 4 450 хил. лв. Увеличението на капитала на ИмВенчър II КДА е 
вписано в Търговския регистър и РЮЛНЦ на 18.10.2021 г., като участието на 
Дружеството представлява 44.0% от капитала на ИмВенчър II КДА след увеличението. 
Към датата на доклада вложението е представено в отчета за финансово състояние 
като вноска за придобиване на финансови инструменти. За пълнота в 
разпределението на активите на Дружеството е представено с детайлния 
портфейл на ИмВенчър II КДА, съответно преоценен към 30 септември 2021 г.  
 
** Нетен кеш на Импулс I АД включва сумата от парични средства и други активи, 
намалена със стойността на всички задължения на Дружеството към 30 септември 
2021 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2: 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 30 
септември 2021 г. 
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