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Ръководството на ИмПулс I АД представя своя предварителен годишен доклад за дейността и 
предварителен годишен финансов отчет за 2022 г., изготвен в съответствие с Международните 
стандарти за финансова отчетност, приети от Европейския съюз. 

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 към Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието на 
05.03.2021 г. с ЕИК 206421264, със седалище и адрес на управление: град София, ж.к. Младост 1, бл. 
29А, вх. А, ет. 8, ап. 38. и търговски адрес град София, бул. Патриарх Евтимий 10, ет. 4, ап. 6. 

Дейността на ИмПулс I АД се състои в бизнес и инвестиционни дейности, включително и такива, 
свързани с придобиване, управление и разпореждане с дялови участия в растящи компании, в това 
число и непряко участие в капитала на такива компании чрез придобиване на дялове в дружества, 
управляващи портфейли от дялови участия. Мисията на дружеството е да популяризира дяловото 
инвестиране в растящи компании в България. 

Дружеството се управлява от Съвет на директорите и Общо събрание на акционерите, разполагащи 
с компетентности съгласно Устава на Дружеството и приложимото законодателство.  

Към датата на този финансов отчет Съвет на директорите се състои от трима членове: 

1. Импетус Капитал ООД, изпълнителен директор 

2. Александър Богомилов Величков * 

3. Благовест Славчев Крачев  

* На проведеното на 20.01.2022 г. извънредно заседание на Общото събрание на акционерите е 
взето решение за промяна в състава на Съвета на директорите, съгласно което Марин Шишев е 
освободен от длъжност и отговорност и за нов член е избран Александър Величков. Промяната е 
вписана в Търговския регистър на 28.01.2022 г. 

Преглед на състоянието и дейността на Дружеството  

ИмПулс I АД е учредено и започнало дейност през 2021 г. 

Основната дейност на Дружеството включва бизнес и инвестиционни дейности, включително и 
такива, свързани с придобиване, управление и разпореждане с дялови участия. Финансовият 
резултат преди данъци за периода е загуба в размер на 433 хил. лв. (2021 г.: печалба 380 хил. лв.). 
Дружеството отчита нетна загуба от промени в справедливата стойност на финансови активи 
отчитани през печалбата и загубата в размер на 421 хил. лв. (2021 г.: печалба 363 хил. лв.). 
Реализираните приходи от дивиденти са в размер на 79 хил. лв. (2021 г.: 68  хил. лв.).  Към 31.12.2022 
г. общата стойност на активите на Дружеството е 6354 хил. лв. (2021 г.: 6749 хил. лв.), от които 125 
хил. лв. в парични средства (2021 г.: 561 хил. лв.). Собствения капитал на Дружеството е на стойност 
6305 хил. лв. (2021 г.: 6718 хил. лв.). 

През 2021 г. Дружеството е осъществило публично предлагане на акции от капитала на пазар за 
растеж на малки и средни предприятия „BEAM“, организиран от Българска фондова борса АД. 
Предлагането е осъществено успешно и набраните средства са инвестирани съгласно заложените 
цели в Документа за допускане. До датата на доклада Дружеството е инвестирало 25% от набраните 
средства в дивидентни компании, търгувани на Българска фондова борса, и 74% в растящи 
компании посредством ИмВечнър I КДА и ИмВенчър II КДА. 

През 2022 г. Дружеството е увеличило участието си в капитала на ИмВенчър I КДА и ИмВечнър II КДА 
съответно на 3.54% и 44.43% като е придобило съответно 400 и 300 обикновени акции в сделки на 
вторичния пазар с трети независими страни.  
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Дружеството е записало акции от увеличението на капитала на Телематик Интерактив България АД 
на обща стойност 350 хил. лв. Телематик Интерактив България АД е регистрирана на Българска 
фондова борса дивидентна компания в топ 3 на онлайн хазартни оператори в България.  

През отчетния период не са сключвани договори от съществено значение. Не са налице договори 
между Дружеството и членовете на Съвета на директорите или свързани с тях лица извън 
обичайната му дейност или които съществено се отклоняват от пазарните условия. 

Дружеството не извършва научноизследователската и развойната дейност. 

През отчетния период дружеството не е имало служители и регистрирани клонове. 

Важна информация, касаеща инвестициите в компании, регулярно изплащащи дивиденти 

• Българска фондова борса АД 

Българска Фондова Борса АД е публично дружество, лицензирано от Държавната комисия по ценни 
книжа за извършване на дейност като фондова борса на 09.10.1997 г. и към настоящия момент е 
единствената действаща фондова борса в страната. Създадена през 1995 г. в резултат на 
обединението на няколко регионални борси, Българска фондова борса АД днес е движещата сила, 
която допринася за по-нататъшното развитие на българския капиталов пазар. 

През 2022 г. годишните приходи на индивидуална основа на Българска фондова борса АД бележат 
спад от 17.4% до 11.2 млн., а разходите за дейността нарастват с 12%, което води до спад на нетната 
печалба с 29.2%. 

През деветмесечието на 2022 г. групата на Българска фондова борса АД реализира ръст спрямо 
същия период на 2021 г. от 1.4 млн. лв. или 13%, който се дължи главно на консолидацията на 
приходите на Българска независима енергийна борса ЕАД, отразени в такса за търговия с 
електрическа енергия. По отношение приходите на дружеството-майка, таксите за регистрация на 
дружества и за информационно обслужване нарастват съответно до 785 хил. лв. и 685 хил. лв., а 
комисионите за сделки на Борсата нарастват с 275 хил. лв. или с 50% на годишна база. 

През 2022 г. компанията разпредели дивидент в размер на 0.4826 лева на акция. 

Считано от 03.01.2023 г. емисията акции, издадена от Българска фондова борса АД, борсов код BSE, 
ISIN код BG1100016978 е преместена на най-престижния борсов сегмент „Premium”, считано от 
03.01.2023 г. Високите изисквания на този сегмент са познати на инвеститорите и са гаранция, че 
емитентите, чиито емисии са допуснати на него, отговарят на високи критерии по отношение на 
ликвидност при търговията, поддържат висок стандарт на корпоративно управление, качество и 
прозрачност при разкриване на информация и не на последно място, имат устойчиви финансови 
показатели. 

• Смарт Органик АД 

Смарт Органик е един от водещите производители и дистрибутори на био храни в Европа. Основана 
през 2009 г, компанията предлага продуктите си в повече от 60 страни по света – на местния пазар, 
в Европейския съюз, както и в Азия и Америка. Акциите на Смарт Органик са регистрирани за 
търговия на пазар BEAM. В края на 2021 г. компанията осъществи публично предлагане и набра 5.8 
млн. лв.  

По предварителни данни на дружеството, Смарт Органик АД реализира консолидирани приходи от 

продажби от 58.1 млн. лв., което е ръст от 22% спрямо 2021 г. 

През 2022 г. Смарт Органик АД извърши няколко придобивания: 100% от дяловете на Amigos 
Internternational Trade BV (малък дистрибутор на био храни в Холандия и Белгия с фокус върху 
продукти, които оказват положително въздействие върху планетата), 70% мажоритарен дял с опция 
за придобиване на останалите 30% в Сантулита ООД (водещ производител на смути под марката 
Frudada на територията на България), компанията „Биопак“ ООД (ключов доставчик на биоопаковки 
и чаши с разработена мрежа и фокус в ХоРеКа дистрибуция).  
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В края на 2022 г. Смарт Органик АД откри нова складово-производствена база с площ от 5 000 кв. 
м., оборудвана със соларен парк с пикова мощност от 330 киловата. Базата се състои от склад, 
производствен цех, лаборатория за разработка на нови продукти и административна част,. През 
първата половина на 2023 г. е планиран старт на строителните дейности по третото предприятие на 
Смарт Органик АД. 

През 2022 г. Смарт Органик АД разпредели 0.08 лв. дивидент на акция. Допълнително общото 
събрание одобри процедура по обратно изкупуване на акции в ценови диапазон от 1 лв. до 30 лв. 
на акция.  

• Спиди АД 

Спиди е водеща българска компания на пазара на куриерски услуги с пазарен дял от 31%. 
Компанията е основана през 1998 г. и от създаването си досега се развива до корпоративна 
структура с над 3000 човека персонал и партньори, и с над 1700 транспортни средства. 
Благодарение на логистична мрежа от близо 600 офиса и автоматични пощенски станции, 
покриваща 100% от територията на страната, Спиди превозва близо 60 млн. пратки годишно. 

За поредна година Спиди АД утвърждава позицията си на дивидентна растяща компания. 
Гласуваният на редовното общо събрание на акционерите дивидент за миналата година е 4 лв. на 
акция.  

Приходите от куриерските услуги на Спиди АД продължават да ускоряват ръста си, който за 9-
месечието на 2022 г. достига до 18% на годишна база до 272.4 млн. лв. Нарастването се дължи на 
доставките в България, възстановяването на регионалната услуга Speedy Balkan и доставките от и до 
Гърция. Принос има и увеличението на тарифата на основните услуги. 

Годишните индивидуални приходи на Спиди АД за 2022 г. запазват тенденцията на 
консолидираните с ръст от 21% до 274.4 млн. лв. и изпреварват темпа на ръст на разходите, които 
се покачват с 18.4%. Нетната печалба за 2022 г. по неодитираните данни от дружеството на 
индивидуална основа е 41.3 млн., което е с 38% повишение спрямо предходната година. 

• Телематик Интерактив България АД 

Телематик Интерактив България АД е българска компания, чиито бизнес е в сферата на онлайн 
игралната индустрия. Компанията оперира под търговската марка Palms Bet. Приходите и се 
формират изцяло от онлайн игри, като онлайн казино на живо формира малко над 90% от 
приходите, а останалите са от спортни залагания. През 2022 г. компанията набра 16 млн. лв. в 
първично публично предлагане на Българска фондова борса.  

Заявените намерения при предлагането е набраните средства да се финансира експанзия в Перу и 
Украйна. През 2022 г. компанията слага начало на операции в Перу, докато плановете за 
разширение на дейността в Украйна са замразени. Експозицията на групата към Украйна е 
минимална, тъй като формира под 1% от консолидираните приходи.  

Компанията има амбиции да регистрира акциите за търговия на Франкфуртската фондова борса. 

Телематик Интерактив България АД демонстрира силни ръстове на резултатите, които продължават 
и през Q3 на 2022 г. С 37.5% се увеличават консолидираните приходи на дружеството за този период 
спрямо 2021 г. и достигат 74.5 млн. лв., докато годишните неконсолидирани приходи според 
неодитирания отчет на дружеството растат с 29.5% до 98.5 млн. лв. 

Телематик Интерактив България АД запазва обещанието си за разпределение на дивидент и през 
2022 г. разпредели 2.35 лв. дивидент на акция и непаричен дивидент под формата на акции, като 
за всяка съществуваща акция се получават две нови. 

• Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД  

Основната дейност на Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД се състои в продажбата на продукти, 
услуги и реализацията на комплексни решения в областта на информационните и 
телекомуникационните технологии.  
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През 2022 г. се наблюдава тенденцията на спад на консолидираните приходите при Телелинк 
Бизнес Сървисис Груп АД. По предварителни данни през 2022 г. консолидираните приходи 
намаляват с 6% до 155 млн. лв., а печалбата с 12% до 10.8 млн. лв.  

През 2022 г. Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД разпредели дивидент от 0.81 лв. на акция.  

Важна информация, касаеща инвестициите в растящи компании 

Дружеството има дялово участие в капитала на ИмВенчър I КДА, ЕИК 204870431, съответстващо на 
3.54% от капитала на последното. 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.  

Дружеството има дялово участие в капитала на ИмВенчър II КДА, ЕИК 205737996, съответстващо на 
44.43% от капитала на последното. 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, който е и неограничено отговорен съдружник и единствен член на съвета на директорите 
на ИмВенчър II КДА. 

Чрез позицията си в ИмВенчър I КДА и ИмВенчър II КДА Дружеството има непреки участия в 
български и свързани с България дружества, информация за които е дадена по-долу: 

• А4Е ООД 

А4Е ООД е дружество, предлагащо съвременни аналитични решения. Реализираните приходи за 
2022 г. са в размер от 283 хил. лв. (2021 г.: 475 хил. лв.). Компанията работи по проекти със 
съществуващи и потенциални клиенти с намален състав на служителите. Поради спад в 
регистрираните приходи, свиване на екипа, както и цялостното по-бавно от планираното развитие 
на компанията, на ниво ИмВенчър I КДА и ИмВенчър II КДА през 2022 г. e взето решение за 
обезценка на позицията. 

• Алтерко АД 

Алтерко АД е публичното дружество, опериращо в сферата на Интернет на вещите (IoT), 
регистрирано на Българска Фоднова Борса и Frankfurt Stock Exchange. Предварителните данни към 
края на 2022 г. на консолидирана база показват 56.1% годишно увеличение на приходите от 
продажби на смарт устройства до 92.9 млн. лева (47.5 млн. евро). Приходите от продажби на 
устройства за автоматизация на дома с марката Shelly се увеличават с 60.0% и възлизат на 88.4 млн. 
лева (45.2 млн. евро), а приходите от продажби на устройства за проследяване MyKi се увеличават 
с 20.6% до 4.3 млн. лева (2.2 млн. евро).  

• Биодит АД 

Биодит АД е търгувано на пазар „BEAM” дружество, предоставящо системи и услуги за биометрична 
идентификация.  

През 2022 г. Биодит АД набра 1.7 млн. лв. в публично предлагане на пазар BEAM. Постъпленията 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. ИмВенъчр II КДА упражни правата си и записа акции 
от увеличението на капитала в размер на 49 хил. лв. 

През шестмесечието на 2022 г. приходите от продажби на фирмата са се увеличили с над 400% 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.). 

 

https://www.a4everyone.com/#solutions
https://allterco.com/
https://www.shelly.cloud/en-bg
https://myki.watch/
https://biodit.bg/
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• Биосийк АД 

Биосийк АД е компания в начален етап на развитие, разработваща алгоритми за семантично 
търсене. През 2022 г. Биосийк АД се фокусира върху предоставяне на софтуерни услуги и към 
31.12.2022 г. работи по договори с общо 7 клиента. Общите приходи от продажби за периода 
възлизат на 607 хил. лв. (2021 г: 160 хил. лв.) 

Компанията разработва и нов фреймуърк, чиято цел е ускорено създаване, 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 - платформите Sanat.io, 
Herbal and Natural Medicine и BioSeek.еu 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. Реализираните от компанията годишни премийни 
приходи в размер на близо 1.5 млн. лв., което представлява ръст от 85% спрямо предходната 
година. През 2022 г. Болерон АД затвори нов рунд за финансиране в общ размер от 2.1 млн. евро, 
който ще се провежда поетапно. В рунда със 100 хил. евро участва и ИмВенчър II КДА. 

• Браузуейв АД 

Браузуейв АД предоставя инструменти за търговско и бизнес разузнаване (sales and business 
intelligence) на абонаментен принцип, използвани както от търговските вериги за електроника, така 
и от доставчиците им. Предварителните данни към края на 2022 г. показват спад в приходите от 
продажби до 2.85 млн. лв. (2021 г.: 3.57 млн. лв.). Спадът е в следствие на активните действия на 
компанията по преструктуриране на всички приходи от клиенти в повторяеми и поетапно 
приключване на договорите за специфични софтуерни разработки за големи клиенти и замяната им 
с иновативни SaaS продукти за съществуващи и нови пазари.  

• Грийн Иновейшън АД 

Green Innovation (оперираща под марка Hydrogenera) е специализирана в разработването и 
внедряването на иновативни технологии за производство на водород. Създадена е през 2016 г., 
като за последните две години има успешно реализирани 82 проекта в три различни държави. 
Компанията може да конфигурира технологията си спрямо специфичните нужди на разнородните 
проекти. Технологията позволява да се изгради процес според енергийните изисквания на клиента, 
което гарантира максимална ефективност и икономия. Амбицията на компанията е да допринесе за 
прехода към декарбонизирана икономика, съобразно Европейския зелен пакт. 

В края на 2022 г. компанията набра финансиране в общ размер 2 млн. евро, с участието на ИмВенчър 
II КДА (250 хил. евро), Карол, MFG Invest и ангели инвеститори. Рундът е финализиран непосредвено 
след края на годината. Средствата ще бъдат използвани за увеличаване производствения 
капацитет, дооборудване и привличане на нови експерти в компанията. 

• Дискордиа АД 

Дискордиа АД е компания за международни товарни превози, която оглави ранглистата К100 като 
най-бързо развиващата се логистична компания в България, с автопарк от 1300 товарни 
композиции. През 2022 г. 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 в размер 
412 млн. лв., което представлява ръст от над 51% спрямо предходната година (2021 г.: 272 млн. лв.).  

• Excitel Group 

Excitel е създаденият от български предприемачи виртуален широколентов интернет доставчик в 
Индия, който се нарежда сред най-бързо растящите в страната. Компанията осигурява 

https://www.sanat.io/
https://www.herbal-organic.com/bg
https://www.bioseek.eu/
https://www.boleron.bg/
https://browswave.com/
https://www.hydrogenera.eu/
https://discordia.eu/
https://www.excitel.com/
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висококачествена, бърза и надеждна връзка за потребителите в неустроени и гъсто населени 
райони. Excitel дава брандиране на по-малки доставчици в страната, които покриват изискванията 
на компанията за скорост. Малките доставчици оперират крайните кабелни мрежи до 
потребителите, докато Excitel управлява централизирано бизнес процесите. Развойната дейност на 
компанията е съсредоточена в България. Визията на основателите в дългосрочен план е Excitel да 
достигне до 20 милиона домакинства.  

През 2022 г. Excitel успешно затвори рунд на финансиране в общ размер от 10.6 млн. евро при 
оценка на компанията от 100 млн. евро. Към края на периода Excitel има близо 827 хил. абонати, 
което представлява 28% ръст спрямо 31 декември 2021 г. 

• Инвентус ЕООД (преди Ноезис ЕООД) 

Инвентус ЕООД, оперираща под марката NOESIS, е експортно ориентирана козметична компания 
със собствена производствена фабрика в Пловдив. Компанията разработва и произвежда 
специализирани козметични линии с иновативни формулации, прилагайки устойчив модел. През 
2022 г. компанията набра финансиране на обща стойност 235 хил. евро с водещ инвеститор 
ИмВенчър II КДА със 100 хил. евро и с участието на Фонд Ню Вижън 3 КД и CEO Angels Club. 

• 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.   

През 2022 г. компанията затвори рунд на финансиране на стойност 434 хил. евро, в която участва 
ИмВенчър II КДА (100 хил. евро) съвместно с Фонд Ню Вижън 3 КД и ангел-инвеститори при оценка 
преди инвестицията в размер на 4 млн. евро. В началото на 2023 г. към рунда предстои да се 
присъедини и Иновейшън Кепитъл Фонд КДА с 50 хил. евро. Целта е набраните средства да 
подпомогнат компанията за усъвършенстване на софтуерната SaaS платформа и плановете и за 
експанзия в Румъния. 

Общата стойност на трансакциите, извършени през платформата PROMOTO през 2022 г., възлиза на 
21.1 млн. лв. (44% ръст на годишна база). Приходите от продажби възлизат на 179 хил. лв., 
бележейки спад от 42% спрямо предходната година. Намалението е в следствие на стратегическото 
решение на компанията за промяна на бизнес модела – фокусът се измества от фиксирани такси 
към клиенти, към PFP (Pay-for-Performance), който в дългосрочен план се очаква да донесе повече 
и по-устойчиви приходи от продажби. През четвъртото тримесечие компанията успява да увеличи 
броя на  плащащите клиенти като привлича компании като Карлсберг, Пепси и Куадрант 
Бевъръджис, а Престиж подновява договора си.  

Обединени търговски обекти АД работи усилено и върху реализиране на плановете си за експанзия 
в Румъния. Компанията е сключила договор с голям румънски дистрибутор - "Life-ind". Предстои 
пилотен проект с негови клиенти - магазини и заведения в Румъния. Напреднали преговори се водят 
и с още няколко дистрибутори в Румъния, които са изразили интерес към партньорство. 

• 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 допълнително администриране от 
страна на работодателя. През 2022 г. компанията затвори рунд на финансиране в общ размер 1.167 

https://noesiscosmetics.com/
https://on.promoto.bg/
https://on.promoto.bg/
https://rebenefit.bg/
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млн. евро, в който участва ИмВенчър II КДА (307 хил. евро) съвместно с Фонд Ню Вижън 3 КД и 
Витоша Венчър Партнърс - Фонд I КД. 

• СоуСайбър ООД 

СоуСайбър ООД е компания, 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. Годишните приходи от продажби на услуги на СоуСайбър достигат 1.3 млн. лв. 
през 2022 г., което представлява ръст от 110%. Компанията е разработила специализирана 
платформа Kikimora.io за управление на проблемите в сигурността, централизираща цялата 
информация за уязвимите системи на клиента и е в процес на комерсиализирането и. Целта е 
платформата да се ползва на абонаментен принцип, като към края на годината е стартирал тестов 
период при 13 клиента. Очаква се в началото на 2023 г. компанията да привлече първи плащащи 
клиенти. СоуСайбър разширява предлагането като създава различни абонаментни планове, 
калибрирани към бизнеси от различен мащаб и комбиниране на бизнес услугите с платформата в 
една опция.  

СоуСайбър печели грант от ЕБВР на стойност от 10.5 хил. евро, насочен към привличане на нови 
клиенти. През 2022 г. компанията прави първи стъпки към навлизане на американския пазар като 
основава дъщерно дружество в САЩ и провежда първи срещи с потенциални клиенти. В резултат 
на партньорство с местна fintech компания е привлечен първи клиент от САЩ, който ще ползва както 
на услугите, така и “Kikimora.io”. СоуСайбър работи активно и върху набирането на средства за 
последващ рунд на финансиране, който ще подпомогне плановете и за експанзия. 

• Storied Data Inc. 

Storied data Inc. е технологичен старт-ъп, базиран в САЩ, основан от български и американски 
предприемачи. Компанията е разработила и налага на международния пазар иновативно решение 
за леснодостъпно създаване на автоматизирани интерактивни документи. Платформата 
трансформира всякакъв вид  комплексни бази  данни в „умни“ документи състоящи се само от една 
страница в HTML формат с вградена аналитичност. Решението намира приложимост във всяка 
сфера, която изисква представянето на визуализирани данни в лесен за възприемане и разбиране 
вид и с възможност за динамични анализи. Компанията консолидира технологии от три пазара - 
графичен дизайн, икономическа информация и no-code web development и така предлага ново 
представяне на информацията със значителни спестявания на разходи и време. Тя се стреми да 
внесе драстична промяна в начина на публикуване и ползване на информация на пазари, оценени 
на $160 милиарда годишно. През периода компанията работи активно по функцията на продажби 
като провежда пилотни проекти с редица потенциални клиенти, включително 8 платени. 

• Tapline US 

Tapline 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. 
Дружеството е с български съ-основател, със седалище в Берлин. 

Tapline затвори рунд на финансиране с общ размер 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. 

https://so-cyber.com/
https://kikimora.io/
https://storieddata.com/
https://tapline.io/
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Разпредлението на активите на Дружеството 

 

*Други активи и пасиви (нетно) на Импулс I АД включва сумата от парични средства и други активи, 
намалена със стойността на всички задължения на Дружеството към 31 декември 2022 г. 

Диверсифицирани инвестиции  

1 
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* 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  

** Други активи и пасиви (нетно) включва сумата от парични средства и други активи, намалена със 
стойността на всички задължения на ИмВенчър I КДА и ИмВенчър II КДА към 31 декември 2022 г.  

Финансови показатели 

Дружеството следи финансовите показатели за ликвидност и рентабилност с цел да оцени степента 
на ликвиден и операционен риск спрямо дейността му. Дружеството поддържа висока степен на 
ликвидност, както обща така и абсолютна, която е оптимална за изпълнение на кратко- и 
дългосрочни оперативни и инвестиционни проекти. 

Показатели за ликвидност 2022 2021 

Незабавна ликвидност 2.8 80.8 

Показатели за рентабилност 2022 2021 

Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) -6.6% 9.9% 

Възвръщаемост на активите (ROA) -6.8% 10.6% 

1 



ИмПулс І АД  

Предварителен годишен доклад за дейността 

към 31 декември 2022 г. 

 

 12 

Основни рискове, пред които е изправено Дружеството 

Системни рискове 

Политически риск  

Този риск представлява възможността от неблагоприятни ефекти върху бизнеса, произтичащи от 
политическите процеси в страната и света и включва риска от политическа дестабилизация, 
конфликти, промени в международните отношения, промени в управлението, в законодателството, 
икономическата политика и данъчната система.  

На 2 април 2023 г. за България предстоят петите подред предсрочни парламентарни избори в 
рамките на последните две години. Към момента не се очертава изборите да доведат до 
предвидимо мнозинство и съответно съществува сериозна несигурност относно бъдещите 
политики на държавата. Макар страната да е сравнително устойчива на вътрешни и външни шокове, 
продължаваща политическа нестабилност би довела до забавяне във въвеждането на ключови за 
социалното и икономическото развитие на страната реформи, което от своя страна би рефлектирало 
негативно върху икономическата среда в България и перспективите за компаниите, опериращи в 
страната.  

Продължителният политически застой би могъл да забави допълнително икономическото развитие 
на България в условията на усложнената международната политическа и макроикономическа 
рамка. Една от най-важните теми за България през 2023 г. е влизането на страната в еврозоната. 
Развитието на политическата ситуация води до изоставане в приемането на необходимото за 
присъединяване към еврозоната законодателство. Допълнително може да забави процеса по 
усвояване на безвъзмездни средства за възстановяване от Европейски фондове, одобрени в 
рамките на Плана за възстановяване и устойчивост на България и степента на усвояване на средства 
от ЕС, ключов двигател на растежа на икономиката в страната. 

В международен аспект продължаващият конфликт в Украйна и обтягането на отношенията между 
Китай и САЩ също допринасят за геополитическа несигурност.  

Макроикономически риск 

Макроикономическият риск произтича от настъпването на фактори от различен характер, които 
могат да се отразят негативно на икономиката на страната, водейки до забавяне на икономическия 
растеж, намаляване на доходите на населението, търсенето и предлагането, печалбите на 
икономическите субекти, на инвестициите, на потреблението и др. Резултатите на Дружеството са 
в зависимост от състоянието на макроикономическата среда в България и в световен мащаб. 

Изминалата 2022 г. е белязана от войни, икономически, политически и обществени промени. 
Продължаващият конфликт в Украйна, енергийна криза, 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. Според последната икономическа прогноза 
(зимната) на Европейската комисия, се предвижда икономиката на Европейския Съюз („ЕС“) да 
нарасне с 0.8% през 2023 г. и с 1.6% през 2024 г1. По отношение на България прогнозата е за 
увеличение на реалния БВП с 1.4% през 2023 г. и с 2.5% през 2024 г2. 

През 2022 г. България остава в челните позиции в ЕС по ръст в промишленото производство. През 
месец декември нашата страна е седма в ЕС по ръст, като на годишна база промишленото 
производство се увеличава с 2.1 на сто, на фона на спад от 0.4%  в ЕС3. Отчетената безработица за 

                                                 
1 Winter 2023 Economic Forecast: EU Economy set to avoid recession, but headwinds persist (europa.eu)  
2 Economic forecast for Bulgaria (europa.eu) 
3 https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/16056037/4-15022023-AP-EN.pdf/ef6587fe-3193-8228-
fde9-f8099690c743  

https://economy-finance.ec.europa.eu/economic-forecast-and-surveys/economic-forecasts/winter-2023-economic-forecast-eu-economy-set-avoid-recession-headwinds-persist_en#executive-summary
https://economy-finance.ec.europa.eu/economic-surveillance-eu-economies/bulgaria/economic-forecast-bulgaria_en
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/16056037/4-15022023-AP-EN.pdf/ef6587fe-3193-8228-fde9-f8099690c743
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/16056037/4-15022023-AP-EN.pdf/ef6587fe-3193-8228-fde9-f8099690c743
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последния месец на 2022 г. задържа ниските си нива със стойност от 4.7%4. 

Въпреки че европейската икономика показа по-висока устойчивост от предвижданията в началото 
на военния конфликт между Руската Федерация и Украйна, развитието в глобален мащаб остава 
твърде несигурно, като възможни изненади в посока влошаване не са изключени. 

Валутен риск 

Този риск е свързан с възможността приходите и разходите на Дружеството да бъдат повлияни от 
промени във валутния курс на местната валута спрямо други валути. За България конкретно, това е 
риск от евентуална промяна на режим на Валутен борд при фиксиран курс на националната валута 
от 1.95583 лв. за 1 евро. Предвид дългосрочната национална стратегия за присъединяване към 
Еврозоната и за приемане на единната европейска валута, и въпреки че към момента липсва ясно 
фиксирана дата, към която се стреми държавата, очакванията са за стабилна политическа и 
институционална подкрепа за запазване на паричния съвет до приемането на страната в 
Европейския валутен съюз. Допълнително във връзка с присъединяването на България към 
Европейския Валутен Механизъм (ЕRМ II) беше прието специално решение на Парламента за 
поддържане на настоящия курс – 1.95583 лв. за 1 евро.  

Дружеството осъществява своите сделки основно на вътрешния пазар. Инвестициите на 
Дружеството са в български и свързани с България дружества, които генерират съществена част от 
приходите си на чуждестранни пазари, като по този начин Дружеството косвено е изложен на 
валутен риск с експозиции към различни валути.  

Инфлационен риск 

Рискът от увеличение на инфлацията е свързан с намаляването на реалната покупателна сила на 
икономическите субекти и евентуалната обезценка на активите, деноминирани в лева. ИмПулс I АД 
има преки и непреки участия, деноминирани основно в лева, евро и в по-малка степен в щатски 
долари. Съществена част от продажбите на продукти и услуги на инвестираните дружества се 
осъществява на чужди пазари и по този начин Дружеството е изложен на риск от инфлация в тези 
страни.  

През 2022 г. в страната тенденцията на ускоряващата се инфлация, наблюдавана през 2021 г., се 
запазва. Основен фактор, допринасящ за това ускорение, е продължаващия конфликт в Украйна и 
последвалата енергийна криза, както и последиците от пандемията, в това число нарушените 
веригите на доставки. Според месечния обзор на българската икономика на Министерство на 
финансите, средногодишната инфлация по ХИПЦ за 2022 г. възлиза на 13%, а годишния темп на 
инфлация към края на 2022 г. е 14.3%5. В допълнение инфлацията в еврозоната отбелязва нов 
рекорден ръст и достига 8.3% към края на 2022г6. Очаква се обаче тази тенденция да се обърне през 
2023 г, т.к. се наблюдават първите признаци на забавяне на икономическия растеж. Зимната 
икономическа прогноза на Европейската комисия намалява предвижданията за инфлацията в ЕС 
през 2023 г. до 6.4%, а за България инфлацията по ХИПЦ се очаква да намалее от 13% през 2022 г. 
до 7.8% през 2023 г. поради по-ниските цени на енергията. 

Кредитен риск на държавата 

Кредитният риск на страната е свързан със способността на държавата да погасява редовно 
задълженията си. Ниски кредитни рейтинги на страната могат да доведат до по-висока цена на 
собствен и привлечен капитал, по-тежки условия на финансиране, както за държавата, така и за 
отделните икономически субекти, в това число и за Дружеството и дружества, в които то има пряко 
или косвено участие. Такъв риск също така би засегнал Дружеството, както в случаи на 
допълнително фондонабиране, така и посредством операциите и възможностите за финансиране 

                                                 
4  https://www.minfin.bg/upload/54065/mreport_Jan2023_bg.pdf  
5 https://www.minfin.bg/bg/870  
6 https://www.ecb.europa.eu/stats/ecb_surveys/survey_of_professional_forecasters/html/table_hist_hicp.en.html  

https://www.minfin.bg/upload/54065/mreport_Jan2023_bg.pdf
https://www.minfin.bg/bg/870
https://www.ecb.europa.eu/stats/ecb_surveys/survey_of_professional_forecasters/html/table_hist_hicp.en.html
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на дружества, в които Дружеството има инвестиции.  

Кредитна агенция Последно разглеждане Дългосрочен рейтинг Перспектива 

S&P  25.11.2022 г. (потвърден) BBB стабилна 

Moody’s  04.02.2023 г. (потвърден) Baa1 стабилна 

Fitch  18.11.2022 г. (потвърден) BBB положителна 

Scope ratings 18.06.2021 (потвърден) BBB+ стабилна 

Източник: Министерство на финансите на Република България 

Риск от форсмажорни обстоятелства 

Форсмажорни обстоятелства са всички природни и други катаклизми (пожари, наводнения, 
земетресения, терористични актове, война, пандемии и др.), които са трудно предвидими, но имат 
значителни последствия за икономическите субекти, опериращи в съответния засегнат регион като 
например временно или дори постоянно преустановяване на дейността, материални щети и пр.   

Настъпването на такива събития би могло да доведе до политическа, икономическа и социална 
нестабилност в регионален и/или глобален мащаб, пораждайки сериозни дефицити във всеки един 
аспект от представянето на дадена компания – ефективност, ликвидност, платежоспособност, 
рентабилност. В тази категория може да се причисли и влиянието върху икономиката и финансовата 
стабилност, което оказва пандемията от коронавирус – COVID-19, както и военният конфликт в 
Украйна. 

Започналата през 2022 г. война на Руската Федерация срещу Украйна доведе до нови икономически 
сътресения в допълнение на последиците от избухването на пандемията от коронавирус през 2020 
г. Макар ИмПулс I АД да има минимална косвена експозиция към тези пазари посредством 
дружествата, в които има участия, конфликтът сви доверието, влоши потребителските и бизнес 
нагласи, изостри затрудненията в глобалните вериги на доставки, доведе до волатилност на цените 
на суровините и валутите и срив на фондовия пазар, намали покупателната способност на 
домакинствата и засили рисковете от рецесия. Несигурността около икономическите прогнози 
остава висока и на този етап не е възможно да се направи надеждна оценка как този риск ще 
повлияе на инвестиционната програма на Дружеството. 

Несистемни рискове 

Несистемните рискове представляват рискови фактори специфични конкретно за Дружеството и 
отрасъла, в който оперира. 

Регулаторен риск 

Дружеството е учредено в съответствие с разпоредбите на Търговския закон и останалото 
приложимо законодателство на Република България. Дейността на ИмПулс I АД не е обект на 
специфичен регулаторен режим. Акциите на Дружеството са регистрирани на пазара „Beam“, в 
следствие на което Дружеството е обект на неговите правила, както и на разпоредбите на Регламент 
(ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година относно пазарната 
злоупотреба.  

ИмПулс I АД инвестира в различни дружества, някои от които са или е възможно да бъдат обект на 
различни регулаторни режими. Постоянно променящата се регулаторна рамка и евентуални 
законодателни промени, засягащи дейността на Дружеството или дружества, в които то пряко или 
косвено има инвестиции, биха могли да се отразят негативно върху неговите финансови резултати 
и дейност. 

Кредитен риск / риск от насрещната страна 

Рискът на насрещната страна е рискът контрагентът по сделката да не изпълни задълженията си при 
окончателното уреждане на паричните потоци на сделката. Експозицията на Дружеството към 
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кредитен риск е ограничена до размера на балансовата стойност на съответните финансови активи. 

Кредитният риск, който възниква от търговски и други вземания, представлява кредитната 
експозицията на Дружеството, произтичаща от възможността неговите контрагенти да не изпълнят 
своите задължения. Дружеството няма значителни търговски и други вземания и експозицията му 
към трудносъбираеми и несъбираеми вземания е несъществена. Възможно е Дружеството да е 
изложено индиректно на кредитен риск доколкото дружествата, в които инвестира или би 
инвестирало пряко или косвено, са изложени на подобен риск. ИмПулс I АД извършва инвестиции 
основно в акции и дялове, поради което не очаква да има директна експозиция към рискови 
дългови инструменти. 

При инвестиции на регулиран капиталов пазар или многостранна система за търговия чрез 
лицензирани инвестиционни посредници системата за клиринг и сетълмънт, оперирана от 
„Централен депозитар“ АД, осигурява защита от неизпълнение при тези сделки доколкото 
сетълмънтът се извършва едновременно и следователно не съществува риск от неизпълнение на 
контрагента. Извънборсови трансакции се извършват предимно на база “доставка срещу плащане” 
(delivery-versus-payment), при което действа същия принцип. При трансакции в дялове на частни 
дружества извън организиран пазар за търговия Дружеството работи само с платежоспособни 
контрагенти и след обстойна проверка на обстоятелствата.  

Дружеството управлява кредитния риск по отношение на паричните средства като работи само с 
финансови институции с висока кредитна репутация. 

Инвестиционен риск 

Дружеството инвестира съществена част от своето имущество в дялови участия (пряко или косвено) 
в български и свързани с България дружества. Инвестициите на ИмПулс I АД са изложена на редица 
инвестиционни рискове: 

- пазарен - рискът справедливата стойност или бъдещите парични потоци на финансовите 
инструменти да се колебаят в резултат на промени в пазарните цени, независимо дали тези 
промени са причинени от фактори, специфични за отделната ценна книга или нейния емитент, 
или фактори, засягащи всички ценни книжа, търгувани на пазара. Пазарният риск включва риск 
на пазарна цена, лихвен риск и валутен риск;  

- ликвиден – поражда се от невъзможност да бъде продадена инвестицията на справедлива цена 
и/или в кратък срок;  

- риск от концентрация;  

- реинвестиционен риск - загуба на по-висока възвръщаемост при реализация на една 
инвестиция и невъзможност да се инвестират средствата при сходни равнища на 
възвръщаемост и др.   

Съществена част от инвестициите на Дружеството са в некотирани финансови инструменти. За 
тяхната оценка по справедлива стойност Дружеството използва общоприети подходи и методи за 
оценяване, като прилага наблюдаеми и ненаблюдаеми входящи данни и допускания. Съществува 
риск оценката на активите и пасивите на Дружеството да се различават значително от цената при 
реализацията на позициите. 

Риск, свързан с миноритарни участия в инвестираните дружества 

Дружеството осъществява миноритарни инвестиции в крайните инвестирани дружества 
(независимо дали пряко или опосредствано чрез инвестиционни дружества, в които ИмПулс I АД 
може да има асоциирано участие). При значителни миноритарни участия в крайните инвестирани 
дружества, ръководството прилага обичайни за индустрията механизми за защита на интересите на 
Дружеството. Това включва мерки като представителство в управителния или контролния орган, 
изискване за квалифицирани мнозинства по въпроси от съществена важност за инвестираното 
дружество и др. Въпреки това Дружеството може да е ограничено във възможността си за прилагане 
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на такива механизми и съответно да оказва влияние в стратегическото и оперативното развитие на 
крайните инвестирани дружества и да е възпрепятствано да защити интересите си. Това може да 
окаже неблагоприятно влияние върху развитието на инвестициите и финансовото състояние на 
Дружеството. 

Риск от разводняване на участията в инвестираните дружества 

При бъдещи увеличения на капитала на дружествата, в които Дружеството инвестира пряко или 
косвено, е възможно Дружеството или инструментите, чрез които инвестира косвено, да не 
разполага с необходимите средства и съответно да не успее да участва, при което неговите дялове 
в тези дружества да се разводнят. 

Дружеството не развива собствена стопанска дейност 

Дейността на ИмПулс I АД е свързана основно с управление на участията му в дружествата, в които 
то инвестира. Поради това финансовите резултати на Дружеството са зависими основно от приходи 
от дивиденти, от една страна, и условия и времеви хоризонт за реализация на направените 
инвестиции, от друга. Въпреки че Дружеството инвестира в дружества, разпределящи дивидент, 
няма гаранция, че те ще са способни да генерират печалби или ще поддържат дивидентната си 
политиката. Дружеството придобива както акции на публични компании, така и дялови участия в 
непублични дружества, за които няма установен активен пазар. Това може да е предпоставка за по-
труден процес на реализацията им, за продажба на нива под справедливата им цена или при други 
неблагоприятни условия. Поради това генерирането на регулярни финансови резултати и парични 
потоци от дейността на Дружеството може да е поставено под риск. 

Риск от конкуренция в бизнеса на инвестираните дружества 

ИмПулс I АД придобива участия в дружества, които да оперират в различни сектори на икономиката, 
отличаващи се със силна конкуренция. Няма гаранция, че дори при наличие на конкурентни 
предимства, тези дружества ще бъдат успешни. Предвид бързопроменящата се конюнктура на 
икономическите процеси, потребление, ресурсна обезпеченост и регулации, дружествата могат да 
бъдат поставени пред предизвикателства и конкуренция, която към момента на извършване на 
инвестицията е непредвидима. Допълнително, при дружествата в по-ранен етап на развитие, този 
риск е съпътстван и от несигурността от успешно налагане на бизнес модела им и завземане на 
пазарен дял. 

Оперативен риск 

Оперативният риск може да се определи като риск от загуби в резултат на неадекватни или 
неработещи вътрешни процеси, хора или събития. Подобни рискове могат да бъдат породени от 
следните неизчерпателно изброени обстоятелства:  

- риск от вземане на грешни оперативни решения от мениджърския състав, свързани с 
управлението на текущи проекти; 

- риск от неработещи процедури при извършване на трансакции, за достъп до активи и 
информация, процедури по документиране и съхранение на информацията; 

- риск от неефективен контрол от страна на Съвета на директорите по отношение на дейности, 
осъществявани от външни доставчици и др. 

Ефектите от подобни обстоятелства биха били намаляване на резултатите от дейността му. 

Риск от конфликти на интереси 

Съгласно член 43 от Устава на ИмПулс I АД членовете на Съвета на директорите имат право от свое 
или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като 
неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на 
съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на 
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Дружеството.  

Изпълнителният директор и негови представители са ангажирани в управлението и/или участват в 
капитала на други дружества, включително такива, които имат конкурентна на Дружеството дейност 
и в които Дружеството има инвестиции. Съвместни участията на членове на Съвета на директорите 
и/или техните представители в капитала и/или управлението на дружества, в които ИмПулс I АД има 
преки или косвени инвестиции, принципно се считат за ръководени от сходство на интересите. 
Въпреки това в някои ситуации, като например при допълнителни инвестиции в тези дружества или 
сделки между свързани лица, съществува потенциален конфликт на интереси. Възможно е също 
така в хода на дейността на Дружеството да бъдат осъществявани трансакции със свързани лица. 

ИмПулс I АД няма специфични правила за преодоляване на конфликти на интереси, но членовете 
на Съветът на директорите се водят от принципа интересите на акционерите да бъдат най-малкото 
равно третирани, спрямо интересите, породени от конкурентната дейност.  

Съветът на директорите следва принципа всички сделки и договорености да бъдат извършвани при 
пазарни условия. Участието на трети независими страни, когато е налично, в транзакции със 
свързани лица или при сделки с потенциален конфликт на интереси се счита за гаранция за 
определянето на пазарните условия на сделката в интерес на всички участници. Дружеството 
разкрива информация за сделки със свързани лица съгласно действащото законодателство, 
изискванията на стандартите за финансова отчетност и правилата на Пазар „Beam“. 

Размерът на възнаграждението на Съвета на директорите се определя на база на чистата стойност 
на имуществото на Дружеството. Конфликт на интереси може да възникне с оглед оценките на 
активите и пасивите на Дружеството. Преодоляващ този риск е факторът, че финансовите отчети на 
Дружеството са предмет на независим финансов одит. В допълнение Импетус Партнърс ООД – лице 
свързано с изпълнителния директор на Дружеството притежава привилегировани акции клас „B“ в 
капитала на Дружеството, чиито привилегии включват права на допълнителни разпределения. Това 
може да създаде стимул за членовете на Съвета на директорите да водят по-рискова управленска 
политика.  

Финансови инструменти 

Към 31.12.2022 г. справедливата стойност на финансовите активи е в размер на 6229 хил. лв. и 
представлява 98% от активите на Дружеството.  

Когато са налични, Дружеството оценява справедливата стойност на инструмент като използва 
обявените цени на активен пазар за този инструмент. Справедливата стойност на финансовите 
активи и пасиви, които не се търгуват на активен пазар, се определя чрез използване на методи и 
техники за оценяване. Дружеството използва разнообразни методи и прави допускания, които се 
основават на пазарните условия, съществуващи към всяка отчетна дата. 

Цели и политика по управление на финансовия риск  

Целите и политиката на Дружеството по управление на финансовия риск е предоставена в Бележка 
16 Цели и политика по управление на финансовия риск от предварителния финансов отчет за 2022 
г.  

Настоящи тенденции и вероятно бъдещо развитие  

Стратегията на ръководството за бъдещото развитие на Дружеството е свързана с откриване и 
инвестиране на средства в растящи и иновативни български или свързани с България компании, 
насочени към приходи от продажби от големи световни пазари. Фокусът на дейността на ИмПулс I 
АД е да постига нарастване размера на направените инвестиции, както и да създава текуща 
дивидентна доходност за своите акционери.  
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Ръководството е заявило намерение през 2023 г. да инициира процедура за увеличение на капитала 
на Дружеството чрез емисия обикновени акции на пазар BEAM. Параметрите на емисията предстои 
да бъдат определени. 

Структура на капитала 

Към 31.12.2022 г. 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 
1.00 лев, формиращи клас „А”; 

- 1 привилегирована поименна налична акции с право на глас, с номинална стойност 1.00 лев, 
формираща клас „B”. Акцията клас „B“ предоставя на своя притежател права съгласно устава 
на Дружеството, в т.ч. право на допълнителен дивидент и допълнителен ликвидационен дял 
и право да номинира един член на Съвета на директорите. Акцията се притежава от Импетус 
Партнърс ООД, свързано с изпълнителния член на Съвета на директорите на Дружеството. 

- 1 привилегирована поименна налична акции с право на глас, с номинална стойност 1.00 лев, 
формираща клас „C”. Акцията клас „C“ предоставя на притежател права съгласно устава на 
Дружеството, в т.ч. право на решаващ глас по определени решения на Общото събрание и 
право за номиниране на един член от Съвета на директорите. Акцията се притежава от 
Импетус Капитал ООД - изпълнителен член на Съвета на директорите на Дружеството. 

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. В акционерната структура двама 
акционера с акции клас „А“, представляват поотделно над 5% от капитала на Дружеството. 

31.12.2022 г. Клас „А” Клас „B” Клас „C” Общо 
Aкционер Брой 

акции 
Капитал 

(лв.) 
Брой 

акции 
Капитал 

(лв.) 
Брой 

акции 
Капитал 

(лв.) 
Капитал (лв.) 

        Импетус Партнърс ООД   1 1   1 

Импетус Капитал ООД     1 1 1 

Лица, притежаващи поотделно 
над 5% от капитала 843 472 843 472     843 472 

Лица, притежаващи поотделно 
под 5% от капитала 5 080 792 5 080 792     5 080 792 

        
Общо 5 924 264 5 924 264 1 1 1 1 5 924 266 

Информация по чл. 187д и чл. 247 от Търговския закон 

Собствени акции на Дружеството 

През отчетния период Дружеството не е извършило придобивания или прехвърляния на собствени 
акции по смисъла на чл. 187д от Търговския закон. Към 31.12.2022 г. Дружеството не притежава 
собствени акции. 

За дейността си в Съвета на директорите неговите членове получават възнаграждение в рамките на 
обща сума, определена в съответствие с формулата приета от общото събрание в Устава на 
Дружеството. Размерът на възнаграждението на всеки от членовете се конкретизира с решение на 
Съвета на директорите. За отчетния период общият разход за възнаграждението е в размер на 64 
хил. лв. За посочения период не са изплащани променливи или условни възнаграждения, 
включително бонуси или премии, Дружеството не е поемало ангажимент за отсрочено изплащане 
на суми и членовете на Съвета на директорите не са получавали възнаграждения или обезщетения 
в натура. Дружеството не е заделяло или изплащало суми за пенсии или други обезщетения при 
пенсиониране на членовете на Съвета на директорите.  

Членовете на Съвета на директорите и техните представители имат следните позиции в акции от 
капитала на Дружеството: 




