
 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ  
ОТНОСНО ТРАНСАКЦИЯ 

 

София, 02 ноември 2022 г. – Ръководството на ИмПулс I АД уведомява, че 
Обединени търговски обекти АД - дружество от портфейлите на ИмВенчър I 
КДА и ИмВенчър II КДА, е провело нов рунд на финансиране, в който са 
набрани 434 хил. евро при оценка на компанията преди инвестицията в 
размер на 4 млн. евро. Инвестицията е осъществена чрез увеличение на 
капитала на Обединени търговски обекти АД. ИмВенчър II КДА участва в 
рунда със 100 хил. евро, заедно с „Фонд Ню Вижън 3“ КД и ангел-инвеститори. 
Целта е набраните средства да подпомогнат компанията за допълнително 
разработване на софтуерната SaaS платформа PROMOTO и плановете и за 
експанзия в Румъния. Увеличението на капитала предстои да бъде вписано в 
Търговския регистър. 

 

 

С уважение, 
Николай Мартинов – представител на изп. директор 
 
За 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. 
Първоначалната инвестиция на ИмВенчър I КДА в Обединени Търговски Обекти АД е 
направена през 2018 г., а в последствие и ИмВенчър II КДА инвестира през 2021 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 
браншове 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. 



 

 

 
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 II 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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