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Настоящият обзор предоставя обобщена информация за дейността за четвъртото 

тримесечие на 2022 г.  

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 на 05.03.2021 г. с ЕИК 206421264. 

Дейността на ИмПулс I АД се състои в бизнес и инвестиционни дейности, 

включително и такива, свързани с придобиване, управление и разпореждане с 

дялови участия. Мисията на дружеството е да популяризира дяловото инвестиране в 

растящи компании в България. 

Преглед на състоянието и дейността на Дружеството  

Към 31.12.2022 г. записаният капитал на Дружеството е 5 924 266 лв., разпределен в 

три класа акции с право на глас и номинална стойност 1 (един) лев всяка: 

5 924 264 обикновени акции клас „А”, 1 привилегирована акции клас „B” и 1 

привилегирована акции клас „C”. Обикновените акции клас „А“, издадени от 

Дружеството, са регистрирани за търговия на пазара на растеж на малки и средни 

предприятия „BEAM“, организиран от Българска фондова борса АД (БФБ). 

Предварителните резултати за 2022 г. сочат нетна загуба от промени в 

справедливата стойност на финансови активи отчитани през печалбата и загубата 

в размер на 421 хил. лв. Финансовият резултат преди данъци е загуба 433 хил. лв. за 

деветмесечието. По предварителни данни към 31.12.2022 г. общата стойност на 

активите на Дружеството е 6354 хил. лв., от които 6229 хил. лв. представляват 

финансови активи, отчитани по справедлива стойност през печалбата и загубата, и 

125 хил. лв. парични средства. Собственият капитал е на стойност 6305 хил. лв. 

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. 

Развитието на глобалната икономика и финансовите пазари остава твърде 

несигурно, като възможни изненади в посока влошаване не са изключени. Процесът 

на  нормализиране на лихвените равнища очертава по-труден достъп до кредити и 

съкращаване както на инвестициите, така и на потреблението. Въпреки това 

фискалните мерки, натрупаните през пандемията спестявания и устойчивият пазар 

на труда, могат да допринесат за частично смекчаване на въздействието на 

инфлацията и по-високите лихвени проценти. 

Годината беше най-лошата за акциите и облигациите за последното десетилетие1. 

Сривът на фондовия пазар, който доведе до загуби за трилиони долари, потуши 

интереса към по-рискови активи и тласна индивидуалните инвеститори към парите 

в брой. Очаква се обаче тази тенденция да бъде обърната през 2023 г. тъй като се 

 
1 https://www.morningstar.com/articles/1131213/just-how-bad-was-2022s-stock-and-bond-market-

performance 
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наблюдават първи признаци на забавяне на икономическия растеж и намаляване 

на инфлацията. Също така започва да се налага убеждението сред инвеститорите, 

че пикът в лихвените проценти е вече оценен от пазарите. На глобално ниво дяловото 

и рисковото инвестиране обръщат низходящия тренд на представяне, наблюдаван 

през предишните тримесечия на 2022 г., отчетено от Refinitive Venture Capital Index 

и Refinitive Private Equity Buyout Index. Несигурността, свързана с растящия риск от 

глобална рецесия, е все още осезаема. Очаква се годишния темп на 

икономически растеж да се забави и през 2023 г.2, тенденция, която неминуемо ще 

окаже допълнителен натиск върху оценките, както на публичните, така и на частните 

компании. Индексът Nasdaq-100 Technology Sector регистрира спад за цялата 

година от 40% (0.5% увеличение за тримесечието), а приходните множители при SaaS 

бизнесите отчитат намаление от 53% за същия период (6% спад за четвъртото 

тримесечие) съгласно SaaS Capital Index3. Въпреки това може да се смята, че 

дългосрочната тенденция за растеж на технологичните компаниите ще се задържи 

въпреки икономическите сътресения, наблюдавани в глобален мащаб, в следствие 

на пандемията COVID-19 и като цяло остава силна дори на фона на нарастваща 

инфлация и лихвени проценти. 

Въпреки високото ниво на несигурност в глобален мащаб, през месец декември 

България продължава да показва ръст в промишленото производство – нашата 

страна е седма в ЕС по ръст, като на годишна база промишленото производство 

се увеличава с 2.1 на сто, в сравнение със спад от 0.4%  в ЕС4. Отчетената 

безработица за последния месец на 2022 г. задържа ниските си нива със стойност 

от 4.7%5.  

През октомври месец в България се проведоха четвърти поред парламентарни 

предсрочни избори в рамките на последните две години като избирателната 

активност беше отново на рекордно ниски нива. В парламента влязоха  7 партии с 

ключови разногласия по основни въпроси, които не успяха да съставят коалиционно 

правителство. В следствие на това вътрешнополитическата несигурност 

продължава като поредните предсрочни избори ще се проведат на 2 април 2023 г.  

Една от най-важните теми за България през  2023 г. е влизането на страната в 

еврозоната. Основен риск пред процеса на присъединяване в определения 

времеви хоризонт е развитието на политическата ситуация в страната, което може 

да застраши не само постигането на поставения срок за присъединяване към 

еврозоната, но и да забави процеса по усвояване на безвъзмездни средства за 

възстановяване от Европейски фондове, одобрени в рамките на Плана за 

възстановяване и устойчивост на България, както би забавило и степента на 

усвояване на средства от ЕС, ключов двигател на растежа на икономиката в 

страната. 

 
2 https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/38030/GEP-January-2023.pdf 
3 https://www.saas-capital.com/the-saas-capital-index/ 
4 https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/16056037/4-15022023-AP-EN.pdf/ef6587fe-3193-8228-

fde9-f8099690c743 
5  https://www.minfin.bg/upload/54065/mreport_Jan2023_bg.pdf 
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Важна информация, касаеща инвестициите в компании, регулярно 

изплащащи дивиденти 

Към 31.12.2022 г. стойността на инвестициите в компании, търгувани на Българска 

Фондова Борса е 1 459  хил. лв. През настоящия отчетен период ИмПулс I АД не е 

извършвало сделки с акции, търгувани на капиталов пазар.  

• Българска фондова борса АД 

Емисията акции, издадена от Българска фондова борса АД, борсов код BSE, ISIN код 

BG1100016978 бе 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. 

През третото тримесечие 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 БНЕБ, 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 индивидуална основа годишните приходи 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%. 

• Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД 

Тенденцията на спад на консолидираните приходите при Телелинк Бизнес Сървисис 

Груп АД продължава и през третото тримесечие на 2022 г. Спадът им е 20.2% в 

сравнение със същия период на 2021 г., а годишните неконсолидирани приходи за 

2022 г. според неодитираните данни намаляват с 2.5% до 14.9 млн. лв. 

• Телематик Интерактив България АД 

При Телематик Интерактив България АД продължават силните ръстове на 

резултатите им 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. 

• Смарт Органик АД 

По предварителни данни на дружеството, Смарт Органик АД реализира силно 

четвърто тримесечие за 2022 г. с консолидирани приходи от продажби от 16.9 млн. 

лв. или ръст от над 24% спрямо същия период на миналата година. За цялата 2022 г. 

компанията реализира консолидирани приходи от продажби от 58.1 млн. лв., което 

е ръст от 22% спрямо 2021 г. 

През последното тримесечие на 2022 г. Смарт Органик АД откри своята нова 

сграда с площ от 5 000 кв. м., в която се помещават висок склад, производствен цех, 

лаборатория за разработка на нови продукти и административна част. Сградата 
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разполага и със соларен парк с пикова мощност от 330 киловата. Третото 

предприятие на Смарт Органик АД в Индустриалната зона в Божурище край София 

е в процес на интензивно проектиране, като се очаква строителните дейности да 

стартират през първата половина на 2023 г. 

• Спиди АД 

Приходите от куриерските услуги на Спиди АД продължават да ускоряват ръста си 

до 18% на годишна база за 9-месечието 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. 

Важна информация, касаеща инвестициите в растящи компании 

През периода Дружеството е увеличило участието си в капитала на ИмВенчър I КДА 

и ИмВечнър II КДА съответно с 1.1% и 0.5% чрез закупуване на акции в сделки на 

вторичния пазар. Към 31.12.2022 г. оценката на позициите на Дружеството в 

Имвенчър I КДА и ИмВечнър II КДА съответно е 301 хил. лв. и 4469 хил. лв. 

През периода Имвенчър I КДА и ИмВенчър II КДА извършва следните трансакции: 

• Нова инвестиция в РеБенеФит ООД – Инвестиция на Имвенчър II КДА в размер 

на 307 хил. евро чрез участие в увеличение на капитала 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. 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.  

• Нова инвестиция в Ноезис ЕООД  – ИмВенчър II КДА е водещ инвеститор в рунд 

на финансиране на обща стойност 235 хил. евро. Инвестицията е в размер 

на 100 хил. евро, осъществена под формата на конвертируем заем. В рунда 

участват още Фонд Ню Вижън 3 КД и CEO Angels Club. 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. 

https://rebenefit.bg/
https://noesiscosmetics.com/
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• Нова инвестиция в Tapline UG – ИмВенчър II КДА участва в 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.  

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.  

• Нова инвестиция в Грийн Иновейшън АД – Инвестицията на ИмВенчър II КДА е 

в размер на 250 хил. евро чрез участие в увеличение на капитала като част от 

рунд на финансиране в общ размер 2 млн. евро, съвместно с Карол, MFG 

Invest и ангели инвеститори. Green Innovation (оперираща под марка 

Hydrogenera) е специализирана в разработването и внедряването на 

иновативни технологии за производство на водород. Набраното 

финансиране ще бъде използвано за увеличаване производствения 

капацитет, дооборудване и привличане на нови експерти в компанията. 

• Последваща инвестиция в Обединени Търговски Обекти АД – През периода 

е вписано увеличението на капитала във връзка с рунд на финансиране в 

размер на 434 хил. евро, в който ИмВенчър II КДА участва със 100 хил. евро. В 

началото на 2023 г. към рунда предстои да се присъедини и Иновейшън 

Кепитъл Фонд КДА с 50 хил. евро.   

• Частичен изход от инвестицията в Браузуейв АД – през октомври е приключена 

трансакцията по продажба от страна на ИмВенчър I КДА и ИмВенчър II КДА 

на общо 12 500 броя акции, представляващи 25% от капитала на Браузуейв 

АД. Двете дружества запазват миноритарно участие в „Браузуейв“ АД в общ 

размер на 5% от капитала му. 

Информация за развитието на дружествата, в които ИмВенчър I КДА и ИмВенчър II 

КДА имат участия, 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.). 

https://www.hydrogenera.eu/
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Компанията работи по проекти със съществуващи и потенциални клиенти с 

намален състав на служителите. 

• Алтерко АД 

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 

Сред новите клиенти на компанията е „СОФ Кънект“ АД, с които Биодит АД (BSE: BDT) 

влиза в договореност за изграждане и въвеждане в експлоатация на биометрична 

система за отчитане на работно време. През тримесечието Биодит АД сключва 

договор за изграждане на хотелска система за контрол на достъп с хотел Мургавец. 

Приходът по този договор възлиза на 10% от годишния приход за 2021г. Този хотел е 

първият от веригата хотели на Шарлопов Груп. 

През октомври в Търговския регистър и Централен депозитар беше вписано 

увеличението на капитала в резултат на проведеното публично предлагане, в което 

компанията набра 1.7 млн. лв. 

• Биосийк АД 

През този период Биосийк АД продължава работата си по съществуващи договори 

за предоставяне на софтуерни услуги. Общите приходи от продажби за периода 

възлизат на 607 хил. лв. (2021 г: 160 хил. лв.). Към края на отчетния период Биосийк 

извършва софтуерни услуги за общо 7 клиента.  

Компанията разработва и нов продукт „Hydra Framework“, чиято цел е ускорено 

разработване, 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, Sanatio, 

Herbal and Natural Medicine и BioSeek.Eu 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. През 

2022 г. компанията реализира премийни приходи в размер на близо 1.5 млн. лв., 

което представлява ръст от 85% спрямо предходната година. 

• Браузуейв АД 

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 

https://www.boleron.bg/
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разработки за големи клиенти и замяната им с иновативни SaaS продукти за 

съществуващи и нови пазари.  

• Дискордиа АД 

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 за 2022 г. от 412 млн. лв., което представлява ръст от над 51% 

спрямо предходната година (2021 г.: 272 млн. лв.). В края на периода автопаркът 

наброява над 1300 товарни композиции. 

• Excitel Group 

Excitel е създадената от български предприемачи група, оперираща виртуален 

широколентов интернет доставчик в Индия. Визията на основателите в дългосрочен 

план е Excitel да достигне до 20 милиона домакинства. Към края на периода Excitel 

има над 825 хил. абонати, което представлява над 26% ръст спрямо 31 декември 

2021 г. 

• Обединени търговски обекти АД 

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 

бележат спад от 42% спрямо предходната година, възлизайки на 179 хил. лв. 

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). Разгръщането на PFP моделът води 

първоначално до свиване на приходите, но 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.   

• СоуСайбър ООД 

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 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.  

https://on.promoto.bg/
https://so-cyber.com/
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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. 

 

 

Повече информация относно разпределението на позициите на Дружеството във 

финансови активи са представени в Приложение „Разпределението на активите на 

дружеството“. 

 

 

 

15.02.2023 г. 
Изп. директор Импетус Капитал ООД 
 
 

  

https://storieddata.com/
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ПРИЛОЖЕНИЕ: РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА АКТИВИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО (1/2) 
 

 

 

 
 
*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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ПРИЛОЖЕНИЕ: РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА АКТИВИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО (2/2) 
 

 
 
*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. 

 

 

  

1 
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Компания HQ Основана Дейност/индустрия Портфейл 

 

България 2015 г. 
AI прогнози и 

автоматизация 

ИмВенчър I КДА, 

ИмВенчър II КДА 

 

България 2003 г. 
Интернет на вещите (IoT) & 

Smart home решения 

ИмВенчър I КДА, 

ИмВенчър II КДА 

 

България 2010 г. Биометрични системи ИмВенчър I КДА 

 
България 2017 г. 

Семантични търсачки, 

софтуер разработки 

ИмВенчър I КДА, 

ИмВенчър II КДА 

 

България 2020 г. Дигитално застраховане ИмВенчър II КДА 

 

България 2017 г. BI SaaS платформа 
ИмВенчър I КДА, 

ИмВенчър II КДА 

 България 1995 г. 
Международен товарен 

транспорт и спедиция 

ИмВенчър I КДА, 

ИмВенчър II КДА 

 България 2016 г. Зелен водород ИмВенчър II КДА 

 

България 2020 г. 
Иновативни козметични 

формулации 
ИмВенчър II КДА 

 

България 2018 г. B2B маркетплейс 
ИмВенчър I КДА, 

ИмВенчър II КДА 

 
Нидерландия 2015 г. 

Виртуален интернет 

доставчик 

ИмВенчър I КДА, 

ИмВенчър II КДА 

 

България 2021 г. 
Гъвкави допълнителни 

придобивки 
ИмВенчър II КДА 

 
България 2018 г. Киберсигурност ИмВенчър II КДА 

 
САЩ 2020 г. Динамични отчети ИмВенчър II КДА 

 

Германия 2021 г. 
Неконверируем капитал 

за SaaS компании 
ИмВенчър II КДА 

 

  

https://www.a4everyone.com/


ИмПулс І АД  

Обзор на дейността  

Четвърто тримесечие 2022 г. 

 

 13 

Kомпания HQ Основана Дейност/индустрия Портфейл 

 

България 1997 г. 
Финансови борси и 

Данни 
Директен 

 

България 2009 г. 

Производство и 

дистрибуция на био 

продукти 

Директен 

 

България 1998 г. Куриерски услуги Директен 

 

България 2001 г. 

Информационно 

консултиране и други 

услуги 

Директен 

 
България 2014 г. Онлайн игри Директен 
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