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Настоящият обзор предоставя обобщена информация за дейността за четвъртото 
тримесечие и предварителни данни за резултатите на ИмПулс I АД за 2021 г. В 
установения срок ИмПулс I АД ще оповести годишна справка за финансовото 
състояние по чл. 33, ал. 1, т. 9 от Правила за допускане до търговия на пазар „BEAM“ 
за изтеклата финансова година. 

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  

В средата на 2021 г. Дружеството извършва успешно първично публично 
предлагане на Пазара на растеж на малки и средни предприятия „BEAM“, 
организиран от Българска фондова борса АД (БФБ). Общият размер на 
набраните парични средства в резултат от предлагането е 5 867 400 лева, като 
разходи по предлагането са на стойност 95 294 лв. 

Към 31.12.2021 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 пазар „BEAM“. 

Съгласно заложените цели в документа за допускане на пазара „BEAM“ до края 
на 2021 г. Дружеството влага 4 590 хил. лв. (71% от набраните при учредяването и 
увеличението на капитала) средства в инструменти, които инвестират в растящи 
публични и непублични компании. До 31.12.2021 г. ИмПулс I АД придобива акции от 
четири регулярно изплащащи дивидент компании, регистрирани за търговия на 
БФБ на обща стойност 1 233 хил. лв. 

Предварителни данни за 2021 г. сочат нетна печалба от промени в справедливата 
стойност на финансови активи отчитани през печалбата и загубата в размер на 
363 хил. лв. Приходите от дивиденти възлизат на 68 хил. лв., а от предоставени услуги 
3 хил. лв. Очакваният финансов резултат преди данъци е на стойност 380 хил. лв. 
Към 31.12.2021 по неокончателни данни общата стойност на активите на 
Дружеството е 6 750 хил. лв., от които 6 187 хил. лв. представляват финансови 
активи, отчитани по справедлива стойност през печалбата и загубата и 561 хил. лв. 
парични средства, собственият капитал е на стойност 6 733 хил. лв. 

Важна информация, касаеща инвестициите в компании, регулярно 
изплащащи дивиденти 

 Българска фондова борса АД 

На 09.11.2021 г. Българска фондова борса АД изплаща гласувания на 12.10.2021 г. 
междинен дивидент за първото 6-месечие на 2021 г.  

На 10.01.2022 г. Българската фондова борса информира обществеността, че с 
групата на Атинската фондова борса (ATHEX Group) е подписало рамково 
споразумение за допускане до търговия, клиринг и сетълмент на български 
деривати. Обхватът на споразумението включва въвеждането на фючърси върху 
избрани акции, търгувани на БФБ, и фючърси върху основния индекс на Борсата - 
SOFIX. През следващите месеци предстои екипи от двете борси постепенно да 
внедрят проекта. 
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 Смарт Органик АД 

Смарт Органик АД успешно извърши първично публично предлагане на пазара за 
растеж на „BEAM“, пласирайки на БФБ всички предложени 310 хил. броя акции.  

Смарт Органик АД оповести, че продължава проверката на обстоятелствата в 
процеса на придобиването на немското дружество, за което са предвидени част 
от постъпленията от публичното предлагане, поради което първоначалният план за 
приключване на сделката се забавя. Междувременно Смарт Органик АД обяви, че 
е придобило 100% от дяловете на Amigos International Trade BV, малък дистрибутор 
на био храни в Холандия и Белгия, като тази сделка не замества придобиването на 
немското дружество. 

Според обявените от Смарт Органик АД предварителни данни консолидираните 
приходи от продажби за четвъртото тримесечие на 2021 г. са нараснали с 36.7% 
спрямо същото тримесечие на предходната година. Раздадени са и акции на 
ключови служители с lock-up период от две години от датата на сключване на 
съответните сделки. 

 Спиди АД 

Неодитираният индивидуален отчет за четвъртото тримесечие на 2021 г. показва 
ръст от 23% в приходите на компанията-майка до над 226 млн. лв. Нетната печалба 
расте с 33% до 30.0 млн. лв. 

 Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД 

На 05.10.2021 г. Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД изплаща гласувания на 
14.09.2021 г. междинен дивидент за първото 6-месечие на 2021 г. 

На 09.11.2021 г. Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД уведомява обществеността 
относно получено писмо за намерение за закупуване на мажоритарен пакет от 
най-малко 51% от акциите на дружеството от страна на Словения Броудбанд 
С.а.р.л. (Люксембург). Впоследствие на 14.02.2022 г. компанията оповестява, че е 
взето решение трансакцията да бъде прекратена.  

През периода Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД регистрира дъщерни дружества 
в Румъния и Германия. 

Важна информация, касаеща инвестициите в растящи компании 

През последното тримесечие Дружеството придобива допълнително 400 броя и 
към края на периода притежава общо 900 обикновени акции в капитала на 
ИмВенчър I КДА, ЕИК 204870431, представляващи 2.45% 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. Изпълнителният 
директор на Дружеството Импетус Капитал ООД e неограничено отговорен 
съдружник в ИмВенчър I КДА и единствен член на неговия съвет на директорите. 
Сделките за придобиване на позициите са сключени с трети независими страни.  

През последното тримесечие е финализирано придобиването на 28 045 
обикновени акции от увеличението на капитала на ИмВенчър II КДА, ЕИК 205737996, 
представляващи 44.0% от капитала на последното. ИмВенчър II КДА 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. 
ИмВенчър II КДА се управлява от Импетус Капитал ООД, в качеството му на лице, 
управляващо алтернативни инвестиционни фондове, регистрирано в Комисията 
за финансов надзор. Изпълнителният директор на Дружеството Импетус Капитал 
ООД е неограничено отговорен съдружник и единствен член на съвета на 
директорите на ИмВенчър II КДА.  
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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 2021 г. по предварителни данни реализираните 
продажби са на стойност 475 хил. лв., което представлява спад от 4.3% спрямо 
предходната година. В началото на 2022 г. А4Е назначава нов изпълнителен 
директор и предприема обновена стратегия за разработването и продажбите на 
продуктите си. 

 Алтерко АД 

Алтерко АД е публичното дружество, опериращо в сферата на Интернет на 
вещите (IoT). През 2021 г. компанията отчита ръст в продажбите на устройства и 
свързаните с тях услуги от 51%, достигайки приходи от 59.5 млн. лв. по 
предварителни данни 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. През тримесечието Алтерко получава потвърждение за вторична 
регистрация на акциите от капитала ѝ на регулирания пазар (Prime Standard) на 
Франкфуртската фондова борса със старт на търговията 22.11.2021 г.  

 Биодит АД 

Биодит АД е търгувано на пазар „BEAM” дружество, предоставящо системи и 
услуги за биометрична идентификация. През последното тримесечие Биодит АД 
оповестява партньорство с технологичната компания URBO Studio за интегриране 
на решенията на двете компании в цялостна платформа за управление, контрол и 
продажби в различни сектори на икономиката. Предлаганият общ продукт е 
насочен към хотелската, спортната и развлекателна индустрия. За година и 
половина компанията е инсталира общо 1 500 устройства за контрол на достъп и 
управление на работно време в производствени предприятия, офиси и офис 
сгради, търговски помещения, хотели, жилищни сгради и др., като си поставя за 
цел инсталираните устройства да достигнат 5 000 до декември 2022 г.  

 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 
2021 г. по предварителни данни компанията реализира продажби на стойност 160 
хил. лв., което представлява увеличение на приходите от 310% 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 2021 
г. са 3.45 млн. лв. по предварителни данни, като бележат ръст от 3% спрямо същия 
период на предходната година. Браузуейв АД също е сред селектираните 
компании за участие във второто издание на beamup lab. 
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 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 960 товарни композиции и над 1500 служителя. На консолидирана 
база очакваните годишни приходи са в порядъка на 270 млн. лв., което 
представлява ръст от близо 50% ръст спрямо 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 годината Excitel има над 640 хил. 
абонати, което представлява над 27% ръст на годишна база.  

 Обединени търговски обекти АД 

Обединени търговски обекти АД разработва първия за България B2B маркетплейс 
PROMOTO, който повишава 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. Благодарение на PROMOTO производителите получават възможност 
да представят своите продукти и търговски марктенгови инициативи директно пред 
обектите от ХоРеКа. Общата стойност на трансакциите извършени в PROMOTO 
през 2021г. възлиза на 14.7 млн. лв. (71% ръст на годишна база). Приходите от 
продажби за 2021 г. бележат ръст от 158% спрямо предходната година, достигайки 
309 хил. лв. по предварителни данни. 

 Болерон АД 

Болерон АД разработва 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. 
Инвестицията е част от подкрепен от няколко инвеститора финансов рунд, чието 
финализиране предстои непосредствено. 

Повече информация относно позициите на Дружеството във финансови активи са 
представени в Приложение „Разпредлението на активите на дружеството“. 

Важни събития след края на периода 

На проведеното извънредно заседание на 20.01.2022 г. Общо събрание на 
акционерите взе решение за промяна в състава на Съвета на директорите, 
съгласно което г-н Марин Шишев, се освобождава от длъжност и отговорност и за 
нов член е избран г-н Александър Величков. Промяната е вписана в Търговския 
регистър на 28.01.2022 г.  

 

 

 

 

 

15.02.2022 г. 

Изп. директор Импетус Капитал ООД  

https://on.promoto.bg/
https://on.promoto.bg/
https://on.promoto.bg/
https://www.boleron.bg/
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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 декември 

2021 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 

декември 2021 г. 

 

***Предстоящо финализиране на инвестицията. 
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