
 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

КЪМ ГОДИШНА СПРАВКА ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА “ИМПУЛС I” АД, ЕИК: 206421264, 
СЪГЛАСНО ЧЛ. 33, АЛ. 1, Т. 9 ОТ ПРАВИЛАТА ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯ НА ПАЗАР BEAM  

за изтеклата финансова 2022 година 

1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху Дружеството.  

През отчетния период не е настъпила промяна в лицата, упражняващи контрол върху Дружеството. 

ИмПулс I АД е акционерно дружество („Дружеството”), учредено на 21.01.2021 г., регистрирано в 
Търговски регистър към Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието на 
05.03.2021 г. с ЕИК 206421264, със седалище и адрес на управление: град София, жк Младост 1, бл. 
29А, вх. А, ет. 8, ап. 38. и търговски адрес град София, бул. „Патриарх Евтимий“ №10, ет. 4 ап. 6.  

На проведеното на 20.01.2022 г. извънредно заседание Общо събрание на акционерите е взето 
решение за промяна в състава на Съвета на директорите, съгласно което г-н Марин Шишев е 
освободен 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. 

Структурата на капитала към началото и края на финансовата година не се променя и към 
31.12.2022г. записаният капитал на Дружеството е 5 924 266 лв., разпределен в три класа акции, 
както следва: 

- 5 924 264 обикновени, поименни налични акции с право на глас, всяка с номинална стойност 
1 (един) лев, формиращи клас „А”; 

- 1 привилегирована поименна налична акции с право на глас, предоставяща на своя 
притежател права съгласно устава на Дружеството, с номинална стойност 1 (един) лев, 
формиращи клас „B”; 

- 1 привилегирована поименна налична акции с право на глас, предоставяща на своя 
притежател права съгласно устава на Дружеството, с номинална стойност 1 (един) лев, 
формиращи клас „C”. 

Към 31.12.2022 г. не е налице мажоритарен акционер, който да притежава повече от половината от 
акциите и правата на глас в Общото събрание на акционерите. Акционерите, притежаващи 
поотделно 5% или повече от общия брой акции с право на глас в капитала, както и промяната в 
акционерната структура през отчетния период, са представени в следващата таблица. 

 

31.12.2022 г.     

Акционер 
Брой акции 

клас А 
Брой акции 

клас B 
Брой акции 

клас C 
% от 

капитала 
Лица, притежаващи поотделно над 5% от капитала 843 472   14.2% 
Други физически и юридически лица 5 080 792   85.8% 
Импетус Партнърс ООД, ЕИК 205679429  1   
Импетус Капитал ООД, ЕИК 203592737   1 - 
Общо към 31.12.2022 г. 5 924 264 1 1 100.00% 

 



 

 

31.12.2021 г.     

Акционер 
Брой акции 

клас А 
Брой акции 

клас B 
Брой акции 

клас C 
% от 

капитала 
Лица, притежаващи поотделно над 5% от капитала 876 472   14.8% 
Други физически и юридически лица 5 047 792   85.2% 
Импетус Партнърс ООД, ЕИК 205679429  1  - 
Импетус Капитал ООД, ЕИК 203592737   1 - 
Общо към 31.12.2021 г. 5 924 264 1 1 100.00% 

 
1.2. Откриване на производство по несъстоятелност за Дружеството или за негово дъщерно 

дружество и всички съществени етапи, свързани с производството. 

През отчетния период не е открито производство по несъстоятелност за Дружеството или за негово 
дъщерно дружество. 

1.3. Сключване или изпълнение на съществени сделки. 

През отчетния период не са сключвани или изпълнявани съществени сделки извън обичайната 
дейност. 

През отчетния период в рамките на обичайната дейност са сключени следните сделки: 

Дружеството е придобило 300 обикновени акции в капитала на ИмВенчър II КДА, ЕИК 205737996, с 
което капиталовото участие в това дружество достига 44.43%. 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. 
Сделкaта е сключена с трета независима страна. 

Дружеството е придобило 400 обикновени акции в капитала на ИмВенчър I КДА, ЕИК 204870431, с 
което капиталовото участие в това дружество достига 3.54%. ИмВенчър I КДА е българско 
командитно дружество с акции, с основен предмет на дейност посредническа и консултантска 
дейност, 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. Сделкaта 
е сключена с трета независима страна.  

Дружеството е придобило акции в регулярно изплащаща дивидент компания Телематик Интерактив 
България АД, регистрирана за търговия на БФБ на обща стойност 350 хил. лв., записани по време на 
първично публично предлагане. Размерът на участието е под 1% от капитала на инвестираната 
компания. 

1.4. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие. 

През отчетния период не е приемано решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор 
за съвместно предприятие. 

 



 

 

 

1.5. Промяна на одиторите на Дружеството и причини за промяната. 

През отчетния период няма промяна на одиторите на Дружеството. С решение на общото събрание 
за одитор на Дружеството е назначена Анета Борисова Тупавичарова регистриран одитор с диплом 
№ 0286 чрез собственото и предприятие “Лука Пачиоли – Експерт” ЕООД. 

1.6. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения 
или вземания на Дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 
на сто от собствения капитал на Дружеството. 

През отчетния период няма образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, 
отнасящо се до задължения или вземания на Дружеството или негово дъщерно дружество, с цена 
на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на Дружеството. 

1.7. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента 
или негово дъщерно дружество. 

Информация за покупки на дялови участия от емитента са посочени в т. 1.3 по-горе.  

През отчетния период не са налице други покупки, продажби или учреден залог на дялови участия 
в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество. 

1.8. За емитенти - други обстоятелства, които Дружеството счита, че биха могли да бъдат от 
значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да 
продължат да притежават публично предлагани ценни книжа. 

Към датата на тази информация обикновените акции клас „А“, издадени от Дружеството, се търгуват 
на пазар „BEAM“. Капиталът на Дружеството се състои от обикновени и привилегировани акции със 
следните права. 

1. Акция с право на глас клас „А“ дава на притежателя си следните права: 
• право на един глас в Общото събрание на Дружеството; 
• пропорционално право на дивидент, ако такъв се разпределя (при спазване на 

привилегиите, дадени на привилегированите акции с право на допълнителен и/или 
гарантиран дивидент, ако има такива издадени); и 

• пропорционално право на ликвидационен дял, в случай на ликвидация (при спазване на 
привилегиите, дадени на привилегированите акции с право на допълнителен и/или 
гарантиран ликвидационен дял, ако има такива издадени). 

 
2. Акция с право на глас клас „B“, даваща на своя притежател следните права: 

• право на допълнителен дивидент в размер 20 % (двадесет на сто) от общия размер на 
разпределяния дивидент (след приспадане на размера на гарантирания дивидент, 
подлежащ на изплащане и неплатен, ако има такъв) заедно с право на дивидент в размер, 
равен на дивидента по обикновените акции Клас „А”; 

• право на допълнителен ликвидационен дял в размер 20 % (двадесет на сто) от сумата (ако е 
положителна), формирана от общия размер на разпределяното имущество (след 
приспадане на размера на гарантирания дивидент, подлежащ на изплащане и неплатен, ако 
има такъв) намален с произведението от умножението на средната емисионна стойност на 



 

 

всички издадени от Дружеството акции до момента на разпределението и броя на акциите, 
които имат право на ликвидационен дял, заедно с право на ликвидационен дял в размер, 
равен на ликвидационния дял по обикновените акции Клас „А”; 

• право на плащане поради намаляване на капитала в размер 20 % (двадесет на сто) от сумата 
(ако е положителна), формирана от общия размер на плащанията към Акционерите поради 
намаляване на капитала (след приспадане на размера на гарантирания дивидент, подлежащ 
на изплащане и неплатен, ако има такъв), намален с произведението на умножението на 
средната емисионна стойност на всички издадени от Дружеството акции до момента на 
разпределението и броя акции, по които / с които се намалява капитала;  

• право на допълнително плащане при разпределяне на средства на Дружеството към 
Акционерите извън случаите по-горе в размер 20 % (двадесет на сто) от сумата (ако е 
положителна), формирана от общия размер на плащанията към Акционерите (след 
приспадане на размера на гарантирания дивидент, подлежащ на изплащане и неплатен, ако 
има такъв), намален с произведението от умножението на средната емисионна стойност на 
всички издадени от Дружеството акции до момента на разпределението и броя акции, по 
които се разпределят средства, заедно с право на плащане при разпределяне на средства на 
Дружеството към Акционерите извън случаите по-горе в размер, равен на плащането по 
обикновените акции Клас „А”; 

• право да номинира един член на Съвета на директорите на Дружеството; 
• право на един глас в Общото събрание на Дружеството. 

 
3. Акция с право на глас клас „C“ даваща на своя притежател следните права: 

• право да номинира един член на Съвета на директорите на Дружеството; 
• право на решаващ глас при вземането на решения по чл. 28, т. 1 – 6, т. 9 (относно 

разпределяне на печалбата), т. 10, т. 12, т. 14, т. 15 от Устава на Дружеството, като 
съответното решение не може да бъде взето без гласа на привилегированата акция Клас „С“; 

• право на един глас в Общото събрание на Дружеството по всички други въпроси извън 
посочените в горната точка; 

• пропорционално право на дивидент, ако такъв се разпределя (при спазване на 
привилегиите, дадени на привилегированите акции с право на допълнителен и/или 
гарантиран дивидент, ако има такива издадени); и 

• пропорционално право на ликвидационен дял, в случай на ликвидация (при спазване на 
привилегиите, дадени на привилегированите акции с право на допълнителен и/или 
гарантиран ликвидационен дял, ако има такива издадени).  

Други обстоятелства, които Дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите 
при вземането на решение да придобият, продадат или да продължат да притежават акции са 
разкрити публично, вкл. в Предварителния доклад за дейността на Дружеството за 2022 г., 
Предварителния финансов отчет за 2022 г. и пояснителните бележки към отчета. 


