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Настоящият обзор предоставя обобщена информация за дейността за второто 

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 30.06.2022 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). 

Междинните резултати за първата половина на 2022 г. сочат нетна загуба от 

промени в справедливата стойност на финансови активи отчитани през печалбата 

и загубата в размер на 592 хил. лв. Финансовият резултат преди данъци е загуба 

633 хил. лв. за полугодието. Към 30.06.2022 г. общата стойност на активите на 

Дружеството е 6125 хил. лв., от които 5945 хил. лв. представляват финансови активи, 

отчитани по справедлива стойност през печалбата и загубата и 178 хил. лв. 

парични средства, собственият капитал е на стойност 6149 хил. лв. 

Избухването на войната в Украйна изостри съществуващите инфлационни 

опасения и предизвика настроения за избягване на риска на световните 

финансови пазари. Акциите и облигациите бяха подложени на натиск през 

второто тримесечие, тъй като инвеститорите се ориентираха към цените при по-

нататъшно повишаване на лихвените проценти и повишен риск от рецесия. 

Инфлацията продължи да се повишава в много от големите икономики през 

тримесечието. На глобално ниво дяловото финансиране се забави драстично 

през второто тримесечие на 2022 г. Макроикономическите и геополитическите  

несигурности създадоха натиск върху оценките, както на публичните, така и на 

частните компании. Индексът Nasdaq-100 Technology Sector регистрира спад от 

25% за тримесечието, а приходните множители при SaaS бизнесите отчитат 

намаление от 28% (съгласно SaaS Capital Index)1. 

Въпреки растящото ниво на несигурност в глобален мащаб, България все още не 

отбелязва спад в икономическото си развитие за разглеждания период. През 

месец юни промишленото производство у нас нараства с 17.4% на годишна база, 

                                                 
1 https://www.saas-capital.com/the-saas-capital-index/ 
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което нарежда страната на трето място по ръст в ЕС.2 Наблюдава се и низходящ 

тренд в безработицата като броят на безработните към края на юни достига най-

ниската си стойност за последните тридесет години.3  

Като малка отворена икономика България ще бъде засегната от глобалните 

процеси. Затягане на мерките от страна на ЕЦБ под формата на допълнително 

покачване на лихвите, би дало директно отражение върху динамиката на депозити 

и кредити в страната. Допълнителна доза несигурност се внася и от текущата 

подновена политическа криза, предизвикана от разпадането на четворната 

управляваща коалиция. На 2-ри октомври тази година предстоят четвърти подред 

парламентарни предсрочни избори от месец април 2021 г. насам. Времето за 

сформиране на нов кабинет ще бъде ключово за продължаване на реформите. 

Продължителен политически застой би могъл да забави икономическото развитие 

на България.  

Важна информация, касаеща инвестициите в компании, регулярно 

изплащащи дивиденти 

Към 30.06.2022 г. стойността на инвестициите в компании, търгувани на Българска 
Фондова Борса е 1 659 хил. лв. През настоящия отчетен период ИмПулс I АД не е 
извършвало сделки с акции, търгувани на капиталов пазар.  

 Българска фондова борса АД 

Българска фондова борса АД отчете 20% ръст на консолидираните приходи за 

първото тримесечие на 2022 г. Ръстът се дължи на повишение с 16% на приходите 

от сегмент “Търговия с електрическа енергия“ до 3.7 млн. лв. и над 2.3 пъти 

повишение на приходите от сегмент „Търговия с финансови инструменти“ до 319 

хил. лв. в следствие на повишената активност в търговията на капиталовия пазар. 

На проведеното редовно общо събрание на акционерите на Българска фондова 

борса АД на 30.06.2022 г. бе взето решение за разпределение на дивидент по 

0.4826 лева на акция. 

 Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД 

Консолидираните приходи на Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД бележат 23% 

спад през първото тримесечие на 2022 г. до 32 млн. лв., който бе в известна степен 

очакван предвид силните приходи през Q1 на 2021 г. в следствие на високите 

продажби в държавния сектор в България. Дружеството успява постепенно да 

увеличава дела на продажбите си в други страни от балканския регион, с които се 

компенсира частично спадът при българския дял на приходите. 

Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД не гласува допълнителен шестмесечен 

дивидент за 2021 г. като по този начин общият разпределен дивидент за миналата 

година се запазва на 0.82 лв. за акция. 

 Телематик Интерактив България АД 

Телематик Интерактив България АД запазва обещанието си за разпределение на 

дивидент и на проведеното общо събрание на акционерите на 23.06.2022 г. се 

                                                 
2 https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/14675424/4-12082022-AP-EN.pdf/ae620579-

bda3-f790-3940-ced13b07cda0 
3 https://www.minfin.bg/upload/52459/mreport_July2022_bg.pdf 
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гласува 2.35 лв. дивидент на акция. Допълнително общото събрание гласува 

разпределение на непаричен дивидент под формата на акции на Телематик 

Интерактив България АД, като за всяка съществуваща акция се получават две нови. 

Консолидираните приходи на дружеството за първото тримесечие на 2022 г. 

нарастват с 38% на годишна база до 23.5 млн. лв., а нетната печалба с над 44%. 

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

29%. Спортните залагания постепенно увеличават дела си в общите приходи на 

дружеството, като към Q1 2022 г. те съставляват 9.4% от тях и бележат 68% ръст в 

сравнение със същия период на миналата година. Приходите от казино игрите 

нарастват с 29%.  

Приходите на индивидуална основа за полугодието нарастват с 31.9%, а нетната 

печалба с 22.2%. 

 Смарт Органик АД 

Смарт Органик АД гласува разпределение на 0.08 лв. дивидент на акция на 

годишното си общо събрание на акционерите. Допълнително на събранието 

акционерите одобряват процедура по обратно изкупуване на акции в ценови 

диапазон от 1 лв. до 30 лв. на акция. През юли 2022 г. компанията извършва две 

придобивания на дружества - мажоритарен дял в Сантулита ООД, водещ 

производител на смути под марката Frudada на територията на България. 

Покупката е за 70% от дяловете на дружеството, като Смарт Органик има опция за 

придобиване на останалите 30% след 4 до 6 г. Цената на сделката не е обявена. 

Другото придобиване е на компанията „Биопак“ ООД - ключов доставчик на 

биоопаковки и чаши с разработена мрежа и фокус в ХоРеКа дистрибуция. 

Цената на сделката (218 хил. лв.) е финансирана със собствени средства, като 

отделно мажоритарният собственик на Смарт Органик, Яни Драгов, е 

предоставил безвъзмездно 1500 собствени акции. 

 Спиди АД 

За поредна година Спиди АД утвърждава позицията си на дивидента растяща 

компания. Гласуваният на редовното общо събрание на акционерите дивидент за 

миналата година е 4 лв. на акция. Консолидираните приходи за Q1 2022 бележат 

12% ръст до 87 млн. лв. в сравнение със същия период на миналата година. 

Нарастването се дължи на вътрешните доставки в България и Румъния. Външният 

пазар реализира ръст над средното поради добрите резултат на дъщерната 

компания в Румъния, докато външните пратки извън България и Румъния отчитат 

спад, поради силният ефект от военния конфликт в Украйна. Броят на превозените 

пратки е 14.8 млн. броя или с 1% над предходната година. 

 

Важна информация, касаеща инвестициите в растящи компании 

Към 30.06.2022 г. оценката на позициите на Дружеството в Имвенчър I КДА и 

ИмВечнър II КДА е съответно е 160 хил. лв. и 4125 хил. лв. 

През периода ИмВенчър II КДА извършва следните инвестиции: 

 През периода Имвенчър II КДА е предприело една нова инвестиция в 

СоуСайбър ООД в размер на 150 хил. евро. СоуСайбър ООД  е компания, 

https://so-cyber.com/


ИмПулс І АД  

Обзор на дейността  

Второ тримесечие 2022г. 

 

 5 

специализирана в услуги за тестване на сигурността в областта на 

киберзащитата. Компанията обслужва клиенти в сектори като финтех, 

банки и финанси, здравния сектор, доставчици на критична 

инфраструктура в енергетиката, публичен сектор и други, обработващи 

поверителни данни. От създаването си през 2018 г. до сега, компанията 

следва възходящо развитие. Така приходите от продажби на СоуСайбър 

достигат 648 хил. лв. през първата половина на 2022 г. спрямо 227 хил. лв. за 

същия период на 2021 г. Целта на инвестицията е да подкрепи компанията в 

разработването на специализирана платформа за управлението на риска 

и проблемите в сигурността, централизираща цялата информация за 

уязвимите системи на клиента. Платформата ще се ползва на 

абонаментен принцип, като към момента няколко от съществуващите 

клиенти са изразили сериозен интерес да стартират тестов период на 

ползване на продукта. 

 През периода Имвенчър II КДА инвестира 500 хил. евро в Storied Data Inc., 

технологичен старт-ъп, базиран в САЩ, основан от български и 

американски предприемачи. Компанията е фокусирана в разработването 

на иновативно решение за леснодостъпно създаване на автоматизирани 

интерактивни документи. Решението намира приложимост във всяка 

сфера, която изисква представянето на визуализирани данни в разбираем 

вид и с възможност за динамични анализи. 

Информация за 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. Поради 

спад в регистрираните приходи, свиване на екипа, както и цялостното по-бавно от 

планираното развитие на компанията, на ниво ИмВенчър I КДА и ИмВенчър II КДА e 

взето решение за допълнителна обезценка на позицията. Реализираните приходи 

за полугодието са в порядъка на 164 хил. лв. (2021 г.: 263 хил. лв.). Компанията 

продължава работа по развитието на нови канали за реализация на услугите след 

успешно сключване на споразумение с ключов партньор. 

 Алтерко АД 

Предварителните данни към края на полугодието на 2022 г. на консолидирана 

база показват 37.1% увеличение на консолидираните приходи от продажби на 

устройства (включително свързани услуги) спрямо същия период на предходната 

година до 35.9 млн. лева (18.3 млн. евро). Приходите от продажби на устройства за 

автоматизация на дома с марката Shelly се увеличават с 37.5% и възлизат на 34.2 

млн. лева (17.5 млн. евро), а приходите от продажби на устройства за 

проследяване MyKi се увеличават с 28.3% до 1.7 млн. лева (0.9 млн. евро), като 

показват тенденция на възстановяване главно в резултат на постепенното отпадане 

на противоепидемичните мерки.  

На 29.07.2022 г. компанията е сключила предварително споразумение за 

придобиването на IoT доставчик GOAP d.o.o. С придобиването „Алтерко“ АД 

https://storieddata.com/
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възнамерява да разшири технологичното си портфолио за масовите и за 

професионалните потребители. 

GOAP е словенска компания в областта на IoT, специализирана в предоставянето 

на решения за „интелигентни“ домове и системи за "интелигентни" сгради, която 

стана популярна на пазара на IoT със своите решения за „интелигентни“ домове 

Qubino, включително с най-малките Z-Wave устройства в света. GOAP е добре 

известна и със своите устройства за автоматизация на круизни кораби, като 

предоставя решения за някои от най-големите круизни линии в света. 

На първа фаза Алтерко следва да придобие 60% от капитала на GOAP за сумата 

от 2 млн. евро. На втора фаза останалите 40% от капитала на GOAP, 

принадлежащи на тримата собственици – физически лица, ще бъдат предмет на 

договори за call и put опции, съгласно които Алтерко ще има call опция да 

придобие, а продавачите – put опция да прехвърлят останалите дялове от 

капитала. Упражняването на опциите и техните условия ще са в зависимост от 

постигането на предварително определени измерими резултати на GOAP във 

времето.  

 Биодит АД 

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

услуги за биометрична идентификация. През периода БИОДИТ АД беше избрана 

да изгради цялостна нова хотелска система в четиризвезден конферетен хотел в 

Северна България, като оборудва всички стаи за гости и конферентните зали. 

Договорът е за период от пет години, с опция за удължаване с още пет. Стойността 

на договора надхвърля 30% от целия приход реализиран от компанията през 2021 

година. В допълнение Биодит подписа договор за оборудване на една от най-

големите офис сгради в България. Договорът е за период от 5 години. Компанията 

ще изгради цялостна система за контрол на достъп в офисите и управление на 

външните посетители чрез виртуална рецепция. Сумата по договора е също над 

30% от целия приход реализиран от компанията през 2021 година. 

На 28.07.2022 г. Общото Събрание на компанията взе решение за увеличение на 

капитала на Дружеството чрез издаване на до 1 000 000  нови, обикновени, 

поименни, свободнопрехвърляеми, безналични акции, с номинална от по 1 лев 

всяка и емисионна стойност от 1.70 лева. Увеличаването на капитала на 

компанията  може да бъде осъществено в рамките на следващите тридесет и 

шест месеца от датата на вземане на решението.  

 

 Биосийк АД 

През този период Биосийк АД продължава работата си по съществуващия 

дългосрочен договор за предоставяне на услуги на клиент по изграждане на 

специализирана платформа. През второто тримесечие компанията задълбочава 

фокуса си върху предоставяне на софтуерни услуги и работи върху четири нови 

ангажимента. Общите приходи от продажби за периода възлизат на 244 хил. лв. (1-

во полуг. 2021 г.: 81 хил. лв.).  

Компанията разработва и нов продукт „Hydra Framework“, чиято цел е ускорено 

разработване, внедряване, тестване и документиране на бизнес софтуер. 

Приложението ще позволи на Биосийк да разработва всички бъдещи проекти с 
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обща кодова база, като по този начин се очаква времето за разработка да се 

намали петкратно.  

 

 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 

второто тримесечие на 2022 г. компанията работи по затваряне на следващ рунд 

на финансиране и води напреднали преговори за потенциални партньорства с 2 

телеком оператора. През полугодието компанията реализира премийни приходи 

в размер на 960 хил. лв., което представлява ръст от 169% спрямо първата 

половина на предходната година. 

 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 първите шест месеца на 2022 г. показват спад в приходите от продажби до 

1.45 млн. лв. (2021 г.: 1.78 млн. лв.). Финализирането на дългогодишен договор за 

услуги с голям клиент все още е в процес, поради което се наблюдава известна 

степен на несигурност относно повторяемите приходи, както и цялостно по-бавно 

от планираното развитие на компанията. 

 Дискордиа АД 

Въпреки продължаващите нарушения във веригите на доставки в световен план и 

динамиката в транспортния сектор, Дискордиа продължава да показва бърз темп 

на растеж. Междинните финансови данни на консолидирана база сочат приходи 

от продажби за първата половина на 2022 г. от 185 млн. лв., което представлява 

ръст от 52% спрямо първата половина на 2021 г. (1-во полуг. 2021 г.: 121.5 млн. лв.). В 

края на периода автопаркът наброява над 1050 товарни композиции. 

 Excitel Group 

Excitel е създадената от български предприемачи група, оперираща виртуален 

широколентов интернет доставчик в Индия. Визията на основателите в дългосрочен 

план е Excitel да достигне до 20 милиона домакинства. Към края на периода Excitel 

има над 718 хил. абонати, което представлява над 24% ръст спрямо 30 юни 2021 г. 

 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 1-вото полугодие общата стойност на трансакциите, 

извършени през платформата на компанията, възлиза на 8.7 млн. лв. (23% ръст на 

годишна база). Приходите от продажби за периода бележат спад от 15% спрямо 

предходната година, достигайки 105 хил. лв. вследствие на стратегическото 

решение на компанията за изместване на фокуса от услугата „Предоставяне на 

търговска подкрепа“ към активна работа с търговски обекти и увеличаване на 

обема на трансакции. Компанията е в процес на набиране на финансиране, 

https://www.boleron.bg/
https://on.promoto.bg/
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което да подпомогне плановете и за експанзия в Румъния и други близки пазари, 

както и да разшири функционалностите на платформата. 

Повече информация относно разпределението на позициите на Дружеството във 

финансови активи са представени в Приложение „Разпредлението на активите на 

дружеството“. 

 

 

 

15.08.2022 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 30 юни 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 30 юни 2022 г. 
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