
 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ  

ОТНОСНО ТРАНСАКЦИЯ 
 

София, 10 ноември 2022 г. – Ръководството на ИмПулс I АД уведомява, че 

ИмВенчър II КДА е подписало споразумение за инвестиция в РеБенеФит 

ООД. Инвестицията на ИмВенчър II КДА е в размер на 307 хил. евро чрез 

участие в увеличение на капитала на РеБенеФит ООД като част от рунд на 

финансиране в общ размер 1.167 млн. евро, съвместно с „Фонд Ню Вижън 

3“ КД и „Витоша Венчър Партнърс - Фонд I“ КД. Увеличението на капитала на 

РеБенеФит ООД предстои да бъде вписано в Търговския регистър. 

 

С уважение, 

Николай Мартинов – представител на изп. директор 

 

За РеБенеФит ООД 

Компанията разработва и оперира софтуерната платформа Re:benefit за управление 

на служебни придобивки. Платформата подпомага работодателите при избора и 

администрирането на допълнителни придобивки за техните служители. Re:benefit 

свързва доставчици на услуги като здравно осигуряване, спортни карти, паркинг и 

транспорт, членства, благотворителни дейности и други с работодателите. Чрез 

платформата служителите от своя страна имат гъвкавост да променят придобивките си 

всеки календарен месец, без да има нужда от допълнтелно администриране от страна 

на работодателя. 

 

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 над 70% от растежа 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 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.  

https://rebenefit.bg/
https://rebenefit.bg/
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