
 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ  

ОТНОСНО ТРАНСАКЦИЯ 
 

София, 8 декември 2022 г. – Ръководството на ИмПулс I АД уведомява, че 

ИмВенчър II КДА участва в инвестиционен рунд в Tapline UG, дружество с 

български съ-основател, със седалище в Берлин, Германия, регистрирано в 

търговския регистър на Окръжния съд на Шарлотенбург с номер HRB 231748 B.  

Общата набрана сума в този рунд на финансиране е 31.7 млн. евро. 

Fasanara Capital, компания за управление на алтернативни инвестиции, 

предоставя дългово финансиране от 30 млн. евро. Капиталовата инвестиция 

в размер на 1.7 млн. евро се ръководи от чешката фирма за рисков капитал, 

V-Sharp Venture Studio, заедно с Antler, Impetus Capital, Black Pearls VC, 365 

fintech, Depo Ventures и няколко бизнес ангели, осъществена  посредством 

квази-дялов инструмент. Участието на ИмВенчър II КДА е в размер на 100 хил. 

евро. 

Инвестицията ще позволи на Tapline да се възползва от потенциала на пазар 

на SaaS услуги чрез подобряване на финтех решението ѝ и разрастване на 

маркетинг екипа. 

 

С уважение, 

Николай Мартинов – представител на изп. директор 

 

За Tapline UG 

Tapline UG разработва дигитална платформа, предоставяща финансиране на 

SaaS компании от DACH и CEE региона. Дружеството таргетира бизнеси с 

повтаряеми приходи, на които им предстои последващ рунд на финансиране и 

имат нужда от мостово дългово финансиране, за да поддържат операциите си. 

Решението е подходящо както за стартиращи фирми, така и за растящи компании 

на по-късен етап. Финтех продуктът на Tapline предлага на клиентите си освен 

достъп до ликвидни средства също и кредитен рейтинг и инструмент за ежедневно 

наблюдение на бизнес показателите.  

 

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 
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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.  


