
 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ  

ОТНОСНО ТРАНСАКЦИЯ 

 
София, 22 февруари 2023 г. – Ръководството на ИмПулс I АД уведомява, че 

ИмВенчър II КДА участва в рунд на финансиране на Трансметрикс АД. 

Инвестицията на ИмВенчър II КДА е в размер на 100 хил. евро под формата 

на конвертируем заем. Рундът е в общ размер близо 2.5 млн. евро и се 

осъществява съвместно с фонда на Европейския съвет по иновации 

(European Innovation Council), настоящи акционери и ангел-инвеститори. 

Набраният ресурс ще бъде използван за подпомагане на 

изследователската и развойна дейност на компанията, както и ще осигури 

средства за привличането на нови клиенти до следващия кръг на 

финансиране. 

 

С уважение, 

Николай Мартинов – представител на изп. директор 

 

За Трансметрикс АД 

Компанията предоставя решение на ефективно използване на капацитета за превоз 

на транспортните компании. Софтуерната система на Transmetrics оптимизира 

логистичното планиране на транспортните компании, като използва силата на 

прогнозните анализи и изкуствения интелект (AI) и позволява на карго превозвачите да 

изчисляват празното пространство в своите транспортни средства. Продуктът е 

разработен в партньорство с някои от лидерите в сектора като DPD, Matson, Gebrüder 

Weiss и Kühne + Nagel, за които решенията на компанията водят до намаление на 

транспортните разходи между хъбовете с до 25% и до оптимизация на свободното 

пространство в камионите до 34%.  

 

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 глобален 

мащаб. Мисията на дружеството е да популяризира дяловото инвестиране в България. 

Обикновените акции от капитала на ИмПулс I АД са регистрирани за търговия на 

Пазара на растеж на малки и средни предприятия „BEAM“, организиран от Българска 

фондова борса АД, с борсов код IMP. 

 

За ИмВенчър II КДА 

ИмВенчър II КДА е управляван от Импетус Капитал ООД алтернативен инвестиционен 

фонд, в който ИмПулс I АД има пряко участие. ИмВенчър II КДА e с предмет на дейност 

инвестиране на средства в съответствие с инвестиционната си политика в български и 

свързани с България чуждестранни малки и средни предприятия и такива със средна 

капитализация.  

https://www.transmetrics.ai/
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