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Настоящият обзор предоставя обобщена информация за дейността за третото 

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 30.09.2022 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). 

Резултатите за деветмесечието на 2022 г. сочат нетна загуба от промени в 

справедливата стойност на финансови активи отчитани през печалбата и загубата 

в размер на 518 хил. лв. Финансовият резултат преди данъци е загуба 530 хил. лв. за 

деветмесечието. Към 30.09.2022 г. общата стойност на активите на Дружеството е 

6241 хил. лв., от които 6019 хил. лв. представляват финансови активи, отчитани по 

справедлива стойност през печалбата и загубата, и 221 хил. лв. парични средства. 

Собственият капитал е на стойност 6212 хил. лв. 

Продължаващият конфликт в Украйна, нестихващата висока инфлация, 

нарастващите разходи по заемите, предизвикани от затягането на паричната 

политика от Федералният резерв и ЕЦБ, и очакванията за предстояща рецесия, 

натежаха сериозно върху доверието на инвеститорите и потребителите. Съответно 

акциите и облигациите бяха подложени на натиск и през третото тримесечие. 

Сривът на фондовия пазар, който доведе до загуби за трилиони долари, потуши 

интереса към по-рискови активи и тласна индивидуалните инвеститори към парите 

в брой. На глобално ниво дяловото финансиране запази низходящия тренд на 

развитие и през третото тримесечие на 2022 г., макар и със забавен темп спрямо 

предходния период. Макроикономическите и геополитическите  несигурности 

продължават да оказват натиск върху оценките, както на публичните, така и на 

частните компании. Индексът Nasdaq-100 Technology Sector регистрира спад от 8% 

за тримесечието, а приходните множители при SaaS бизнесите отчитат намаление 

от 9% (съгласно SaaS Capital Index)1. 

Въпреки растящото ниво на несигурност в глобален мащаб, през месец септември 

България продължава да е сред лидерите в Европейския съюз по ръст на 

                                                 
1 https://www.saas-capital.com/the-saas-capital-index/ 
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промишленото производство, като показателят се е покачил с 11.0% на годишна 

база, показват данните на европейската статистическа служба Евростат.2 

Низходящият тренд в безработицата продължава да се наблюдава и през третото 

тримесечие като равнището на регистрираната безработица в България през 

септември 2022 г. е 4.2%, което е рекордно ниска стойност на показателя3.  

През октомври месец в Бъглария се проведоха четвърти поред парламентарни 

предсрочни избори в рамките на последните две години като избриателната 

активност беше отново на рекордно ниски нива. В парламента влизат 7 партии с 

ключови разногласия по основни въпроси и съответно създаването на устойчива 

управляваща коалиция е малко вероятно.  

Една от най-важните теми за България през последните седмици е влзиането на 

страната в еврозоната. Текущата несигурна политическа обстановка води до 

забавяне на процеса за присъединяването на България към еврозоната, което е 

планирано за 1-ви януари 2024 г.  Високата инфлация и бюджетният дефицит, както 

и бавното настигане на средните доходи в еврозоната обаче поставят под въпрос 

дали моментът за въвеждане на евро валутата е реалистичен.  

България е изправена пред перспективата от продължителен период на 

политически застой и несигурност, който може да застраши не само постигането 

на поставения срок за присъединяване към еврозоната, но и да забави процеса по 

усвояване на безвъзмездни средства за възстановяване от Европейски фондове, 

одобрени в рамките на Плана за възстановяване и устойчивост на България, както 

би забавило и степента на усвояване на средства от ЕС, ключов двигател на 

растежа на икономиката в страната.  

Важна информация, касаеща инвестициите в компании, регулярно 

изплащащи дивиденти 

Към 30.09.2022 г. стойността на инвестициите в компании, търгувани на Българска 

Фондова Борса е 1 514  хил. лв. През настоящия отчетен период ИмПулс I АД не е 

извършвало сделки с акции, търгувани на капиталов пазар.  

 Българска фондова борса АД 

Приходите на Българска фондова борса АД от търговия на регулирания пазар за 

първите девет месеца на годината бележат над 26% ръст в следствие на 

повишената инвеститорска активност съгласно последния индивидуален отчет на 

дружеството. Оперативните разходи се повишават с по-бавен темп от близо 20%, но 

същественият фактор през този период е полученият дивидент от Българска 

Независима Енергийна Борса ЕАД в размер на почти 7.8 млн. лв. Тази сума 

представлява 100% от нетната печалба на БНЕБ за 2021 г. 

През тримесечието е получен гласуванията през юни дивидент от 0.4826 лева на 

акция. 

 

                                                 
2  https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/15265512/4-14112022-AP-

EN.pdf/91ca46cd-0675-90d1-9951-88fe7194aca9?t=1668177849479 
3  https://www.minfin.bg/upload/53321/mreport_Oct2022_bg.pdf  

https://www.minfin.bg/upload/53321/mreport_Oct2022_bg.pdf
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 Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД 

Продължава тенденцията на спад при консолидираните приходи на Телелинк 

Бизнес Сървисис Груп АД, като до момента темпът не се засилва. На фона на 

рекордното ниво, реализирано през аналогичния период на предходната година, 

консолидираните нетни приходи от продажби за първото шестмесечие на 2022 г. 

отбелязват спад от 27%. 

През  юни 2022 г. управителният съвет на дружеството е одобрил годишните 

финансови отчети за 2021 г. на дъщерните Комутел, Телелинк Босна, ТБС Черна 

Гора, Телелинк Словения, Телелинк Албания, ТБС Македония, ТБС Хърватска и ТБС 

ЕАД и е взето решение за разпределяне на дивиденти към ТБСГ АД на обща 

стойност 13.3 млн. лв. На 21.09.2022 г. е гласуван и одобрен за изплащане дивидент 

към акционерите в ТБСГ АД в размер на 10.125 млн. лв. или 0.81 лв. на акция, в т.ч. 2.4 

млн. лв. от самостоятелната печалба на дружеството за 2021 г. и 7.7 млн. лв. от 

същата за първото полугодие на 2022 г. Одобреният за разпределяне през 2022 г. 

междинен дивидент от 7 695 хил. лв. представлява 60% от индивидуалната печалба 

на Дружеството за първото полугодие на 2022 г., с което дружеството запазва 

заложения в неговия устав ангажимент да разпределя като дивидент не по-малко от 

50% от подлежащата на разпределяне печалба за съответната година. Основен 

фактор за отбелязания спад е 42% по-ниският размер на междинните продажби, 

реализирани от ТБС ЕАД, на фона на особено големите проекти в българския 

публичен сектор през първото шестмесечие на 2021 г. Въпреки тази тенденция, 

дружеството продължава да реализира значителни приходи както от местния пазар, 

така и от чуждестранни клиенти. 

 Телематик Интерактив България АД 

Приходите от дейността за деветмесечието на 2022 г. на Групата на Телематик 

Интерактив България АД са на стойност 74.5 млн. лв., което представлява ръст от над 

37% в сравнение с консолидираните приходи от дейността за същия период 2021 г. 

Нарастването се дължи на увеличение на приходите от казино игри с 31% спрямо 

същия период на предходната година, както и на тези от спортни залагания с близо 

49%. 

На 20.10.2022 г. Телематик Интерактив България АД придоби собствеността върху 

100% от капитала на новоучреденото дружество в Кюрасао - PALMSBET CURACAO 

B.V. Дружеството е придобито по номиналната стойност на акциите му, като 

стойността на сделката е 1000 евро. Новото дъщерно дружество ще кандидатства 

за получаване на лиценз, чрез който ще може да оперира в Перу и други пазари от 

региона, за които полученият в Кюрасао лиценз е валиден. Операциите в Перу са 

все още в много начален етап, тъй като процесът по придобиване на лиценз е 

съпътстван с изпълнение на необходимите дейности по реално стартиране на 

бизнеса на този пазар.  

Телематик Интерактив България АД обявява намерение да регистрира акциите си 

за търговия на Франкфуртската фондова борса. 

 Смарт Органик АД 

Към края на второто тримесечие на 2022 г. консолидираните приходи на Смарт 

Органик АД са 26.4 млн. лв. или с 18.7% увеличение спрямо същия период на 

предходната година. Разходите също бележат ръст и достигат 22.5 млн. лв. спрямо 
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18.4 млн. лв. за съпоставимия период на 2021 г. Смарт Органик АД реализира 

консолидирани приходи от продажби за третото тримесечие от 14.4 хил. лв. по 

предварителни данни, което представлява ръст от 21% спрямо същия период на 

предходната година. Ръстът на продажбите на компанията от началото на годината 

към 30.09. се ускорява до 19%.  

Смарт Органик АД разпредели 0.08 лв. дивидент на акция. 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 

След забавянето на ръстовете в началото на годината Спиди АД отчита 

активизацията на бизнес активността и потреблението в България през последните 

месеци като значителна, поради което чувствително се повишава и търсенето на 

техните услуги в страната. Темповете се ускоряват през последните две тримесечия, 

а ръстът на приходите на вътрешния пазар се увеличава до над 30% през второто 

тримесечие на 2022 г. спрямо предходната година, което е значително увеличение 

спрямо 13.7% постигнати през първото тримесечие. Принос за това има В2В 

сегмента, който през второто тримесечие реализира рекорден за последните 

години ръст. 

През третото тримесечие е разпределен гласуваният на общо събрание на 

акционерите дивидент за миналата година в размер на 21.5 млн. лв. или 4 лв. на 

акция.  

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 196 хил. лв. и 4309 хил. лв. 

През периода Имвенчър I КДА и ИмВенчър II КДА извършва следните трансакции: 

 Последваща инвестиция в Болерон АД в размер на 100 хил. евро от ИмВенчър 

II КДА. Инвестицията е част от по-голям рунд на финансиране в общ размер 

2.1 млн. евро с участието на Digital SPV, който ще бъде проведен поетапно в 

следващите 17 месеца. 

 Последваща инвестиция в Обединени Търговски Обекти АД в размер на 100 

хил. евро от ИмВенчър II КДА. Инвестицията е част от общ рунд на 

финансиране на стойност 434 хил. евро съвместно с Фонд Ню Вижън 3 КД и 

ангел-инвеститори при оценка на компанията преди инвестицията в размер 

на 4 млн. евро. Целта е набраните средства да подпомогнат компанията за 
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усъвършенстване на софтуерната SaaS платформа PROMOTO и плановете и 

за експанзия в Румъния. Със затварянето на рунда, отпуснатият от ИмВенчър II 

КДА конвертируем заем от 100 хил. евро в началото на 2022 г. за обезпечаване 

на развитието на компанията в процеса на набиране на средства, ще бъде 

изплатен. 

 ИмВенчър I КДА и ИмВенчър II КДА сключват 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 ИмВенчър 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. Трансакцията е приключена през октомври. 

 ИмВенчър I КДА участва в увеличението на капитала на Биодит АД, като 

упражнява правата си и записва 28 829 акции. Увеличението е регистрирано 

в Търговския регистър и Централен депозитар през октомври. 

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. 

Реализираните приходи за деветмесечието са в размер от 222 хил. лв. (2021 г.:  366 

хил. лв.). Компанията продължава работа по развитието на нови канали за 

реализация на услугите след успешно сключване на споразумение с ключов 

партньор. 

 Алтерко АД 

Данните към края на деветмесечието на 2022 г. на консолидирана база показват 

50% увеличение на приходи от продажби на устройства спрямо същия период на 

предходната година до 57.8 млн. лева (29.5 млн. евро). Приходите от продажби на 

устройства за автоматизация на дома с марката Shelly се увеличават с 51.0% и 

възлизат на 54.5 млн. лева (27.8 млн. евро), а приходите от продажби на устройства 

за проследяване MyKi се увеличават с 32.5% до 3.2 млн. лева (1.6 млн. евро) 

С тези приходи „Алтерко“ АД надхвърля бюджета и прогнозата за деветмесечието 

на 2022 г. В сравнение с деветмесечието на 2021 г. темпът на растеж на дружеството 

се увеличава, в съответствие с очакванията на ръководството за годишен темп на 

растеж от 43% за 2022 г. 

 Биодит АД 

Биодит АД е търгувано на пазар „BEAM” дружество. Компанията предлага 

технологични услуги, свързани с разработката и производството на системи за 

сигурност, контрол на достъп и работно време, базирани на биометрична 

идентификация. Сред клиентите на дружеството са хотели и търговски комплекси, 

като сред новите клиенти са „Доверие Брико“ (магазини „Мосю Бриколаж“) и 

https://promoto.bg/terms-and-conditions
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няколко хотела в Слънчев бряг. През периода дружеството беше избрано и за 

доверен доставчик на хотелски решения за „Шарлопов груп“. През деветмесечието 

втори испански хотел преподписва договора си с Биодит АД за срок от 5 години. 

На 19.09.2022 г. приключи успешно увеличение на капитала на Биодит АД. 

Постъпленията от предлагането са на обща стойност от 1 698 334 лева, 

съответстващо на цена от 1.70 лева на акция. Набраните средства ще бъдат 

инвестирани основно за маркетинг и продажби на продукти. Планиран е старт в 

приоритетния пазар за дружеството, Испания, както и на още два пазара, като се 

разглеждат възможностите за Гърция, Италия, Германия и Великобритания. 

Приходите от продажби на фирмата са се увеличили с над 400% за първите шест 

месеца на 2022 г. в сравнение с предходната година. Дружеството отчита приходи 

от 433 хил. лв. за първото полугодие и печалба от 116 хил. лв. (6-мес. 2021 г. загуба 

112 хил. лв.). 

 Биосийк АД 

През този период Биосийк АД продължава работата си по съществуващи договори 

за предоставяне на софтуерни услуги. Общите приходи от продажби за периода 

възлизат на 374 хил. лв. (107 хил. лв. за същия период на 2021 г).  

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 

обща кодова база, като по този начин се очаква времето за разработка да се 

намали петкратно. Развойната дейност по другите активи на компанията, Sanatio, 

Herbal and Natural Medicine и BioSeek.Eu e временно спряна, като се очаква да бъде 

възобновена между 2-ро и 4-то тримесечие на 2023 г.  

 

 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 

деветмесечието компанията реализира премийни приходи в размер на близо 1.2 

млн. лв., което представлява ръст от 118% спрямо деветмесечието на предходната 

година. 

 Браузуейв АД 

Предварителните данни към края на деветмесечието на 2022 г. показват спад в 

приходите от продажби до 2.24 млн. лв. (2021 г.: 2.65 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. Предварителните финансови данни на консолидирана база сочат 

приходи от продажби за деветмесечието на 2022 г. от 300 млн. лв., което 

представлява ръст от над 54% спрямо деветте месеца на предходната година (2021 

https://www.boleron.bg/
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г.: 194 млн. лв.) В края на периода автопаркът наброява над 1260 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 785 хил. абонати, което представлява над 27% ръст спрямо 30 септември 

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 деветмесечието общата стойност на трансакциите, 

извършени през платформата на компанията, възлиза на 15 млн. лв. (33% ръст на 

годишна база). Приходите от продажби от началото на годината до края на отчетния 

период бележат спад от 39% спрямо същия период предходната година, 

достигайки 136 хил. лв. Намалението е 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 през платформата. Основен приоритет за дружеството е привличането 

на нови плащащи клиенти, като към момента се провеждат напреднали разговори 

с водещи компании от различни категории. Компанията работи усилено и върху 

реализиране на плановете си за експанзия в Румъния. Към момента са 

идентифицирани водещи произвoдители и дистрибутори, които биха били 

потенциални ползватели на услугата на дружеството като вече е установен първи 

контакт с производител, който е заявил интерес да ползва PROMOTO в Букурещ.  

 СоуСайбър ООД 

СоуСайбър ООД  е 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 923 хил. лв. през деветмесечието на 

2022 г. спрямо 375 хил. лв. за същия период на 2021 г., което представлява ръст от 

146%. Компанията е разработила специализирана платформа “Kikimora.io” за 

управление на проблемите в сигурността, централизираща цялата информация за 

уязвимите системи на клиента. СоуСайбър продължава с разработването на 

допълнителни функционалности към Kikimora.io, които ще улеснят процесите по 

управление, приоритизиране и представяне на уязвимости. Целта е платформата 

да се ползва на абонаментен принцип, като към момента е стартирал тестов 

период при 9 клиента. До края на годината се очаква платформата да има първи 

плащащи клиенти.  

 Storied Data Inc. 

Storied data Inc. технологичен старт-ъп, базиран в САЩ, основан от български и 

американски предприемачи. Компанията е фокусирана в разработването на 

https://on.promoto.bg/
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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. Компанията консолидира технологии от три пазара - графичен 

дезайн, икономическа информация и no-code web development и така реализира 

ново предстабяне на информацията със сзначителни спестявания за клиентите и. Тя 

се стреми да внесе драстична промяна на пазари, оценени на $160 молиарда 

годишно. През периода компанията работи по разширяване на търговския си екип 

и набиране на нови клиенти след успешното пускане на продукта в началото на 

2022 г. 

 

Повече информация относно разпределението на позициите на Дружеството във 

финансови активи са представени в Приложение „Разпредлението на активите на 

дружеството“. 

 

 

 

15.11.2022 г. 
Изп. директор Импетус Капитал ООД 
 
 

  

https://storieddata.com/
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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 септември 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 септември 2022 г. 
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