
 
 

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА ПОРЪЧКА ЗА ПРЕДЛАГАНЕТО НА АКЦИИ НА  
ИмПулс I АД-София 

 
Клиенти, които вече са направили онлайн регистрация за брокерска сметка в ИП Карол, следва да 
имат предвид, че това НЕ гарантира участие в предлагането на акции на ИмПулс I АД на 
организирания от БФБ Пазар за растеж на малки и средни предприятия BEAM и за целта е необходимо 
да се подаде изрична заявка за участие. 
 
Варианти за подаване на заявки: 
 

 В офис на ИП Карол. Всички потребители, които срещат трудности да подадат заявка за участие 
чрез някоя от платформите на ИП КАРОЛ за търговия на БФБ, могат да направят това и във всеки един 
от нашите офиси до 06-юли-2021. За приемане на валидна заявка следва да сте захранили 
предварително брокерската си сметка със сумата, за която възнамерявате да закупите акции, като 
същата следва да калкулирате на база най-високата цена от диапазона от 1 лв./акция до 1,10 
лв./акция, в който се предлагат акциите на ИмПулс I АД, а именно – на база 1,10 лв./акция, както и с 
брокерската комисионна при тази стойност според действащата Тарифа на ИП КАРОЛ, която е 
дължима само в случай че заявката бъде удовлетворена. 

 
 Подаване на заявка чрез мобилното приложение Karoll Broker. Поръчките за участие следва 

да се подадат след стартиране на аукциона, а именно в 9:30 часа на 07-юли-2021, тъй като те се 
класират по реда на тяхното постъпване. Препоръчваме подаването на поръчки тип „пазарна“, защото 
този вид поръчки са с по-висок приоритет спрямо ордери тип „лимитирани“.  Всички класирани 
поръчки ще се изпълнят по единна цена, която ще бъде определена след приключването на аукциона 
в 14:00 часа на 07-юли-2021, а в случай че търсенето надвишава предложеното количество от 5 334 
000 акции, то заявките се класират по реда на тяхното подаване към системата на БФБ.  
 
За да подадете поръчка чрез мобилното приложение Karoll Broker, моля следвайте посочените по-
долу стъпки: 
 

1. Изтеглете мобилното приложение от Google Play Store или от Арр Store. За целта в полето за 
търсене следва да напишете Karoll Broker. 

 
2. Вход в приложението. В предходен имейл от нас сте получили потребителско име, парола и 

контролен код за достъп, които следва да въведете при влизане в мобилната апликация. При вход в 
приложението следва да изпишете Вашето „Потребителско име“ с главна буква “K” на латиница, 
следвана от нула и други цифри. 

https://karollbroker.bg/bg/contacts
https://karollbroker.bg/fileadmin/files/dokumenti/pravila-i-obshti-usloviya/2020/Karoll_Brokerage_Tarifa_in%20force_01012020.pdf
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3. Добавете емисията ИмПулс I АД от меню „Kотировки“ чрез бутон „+“, намиращ се в горния 
десен ъгъл и изпишете на Импулс или борсовия код на дружеството IMP1 в полето за търсене. 
Маркирайте реда с емисията и изберете бутон „Добави“. Емисията ще е налична за търсене 
вечерта на 06-юли-2021. 
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4. Нова поръчка. Кликнете върху добавената емисия в меню „Котировки“, за да отворите 
допълнително меню ИмПулс I АД временна и изберете опцията „Нова поръчка“ 

 
 

4.1 Променете тип на поръчката на Тип „Маркет“ /тоест „пазарна“/ и въведете желаното от Вас 
количество акции. За валидност на заявката маркирайте бутона „Подпиши декларация“, 
след което натиснете върху бутона „КУПУВА“ 
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4.2 След успешно въвеждане на поръчката ще получите съобщение „Успех! Поръчката за 
покупка на Х бр. IMP1 е направена успешно.“  

4.3 Можете да редактирате или отмените вече направени и неизпълнени заявки от меню 
„Поръчки“. 

 
Допълнителна информация: 
 
С цел осигуряване на по-добра възможност за участие в предлагането от страна на индивидуални 
инвеститори аукционът ще бъде разделен в два времеви диапазона: 

 
 Първи времеви диапазон от 9:30 ч. и 10:10 ч. на 07-юли-2021 

- Във времевия диапазон между 9:30 ч. и 10:10 ч. ще се допуска въвеждане само на поръчки, 
чието количество не надвишава 10 000 броя акции от предлагането на инвеститор. Ограничението за 
поръчки под 10 000 броя акции ще се прилага на равнище клиентски номер при съответния 
инвестиционен посредник. Ограничението се отнася както за пазарни, така и за лимитирани поръчки. 

- Ако в рамките на този времеви интервал в търговската система попаднат поръчки за 
количества над 10 000 броя акции от предлагането, тези поръчки ще бъдат изтривани и няма да 
участват във фазата за определяне на цената. 

- Ако в рамките на този времеви интервал инвеститор е въвел повече от една поръчка за 
покупка, чието сумарно количество надвишава 10 000 броя, то поръчката, с която се надвишава 
количеството от 10 000 броя, както и всички последващи поръчки на този инвеститор, въведени в 
рамките на този времеви интервал, ще бъдат изтривани и няма да участват във фазата за определяне 
на цената. В такъв случай ще бъдат запазени само поръчките, въведени от инвеститора в този времеви 
диапазон преди поръчката, с която се надвишава сумарното количеството от 10 000 броя. 

 
 Втори времеви диапазон от 10:10 ч. до 13:59 ч. на 07-юли-2021 

След 10:10 ч. аукционът продължава съгласно стандартните правила за аукциони, провеждани от 
БФБ, без да се прилага гореописаното ограничение, което ще бъде валидно само за първия времеви 
диапазон от 9:30 ч. и 10:10 ч. 

 В случай че въвеждате лимитирани заявки, то те следва да са на цена между от 1.00 лв/акция 
и 1,10 лв/акция. Всички заявки на цена извън този диапазон ще бъдат служебно декласирани и 
изтривани от БФБ.  

 Аукционът приключва в 14:00 на 07-юли-2021 и всички участници с класирани поръчки ще 
получат съобщение в мобилното приложение за закупените акции. Потвърждението може да бъде 
видяно в меню „Портфейл“ > подменю „Сделки“. 

 Акциите на ИмПулс I АД ще са налични за вторична търговия на БФБ приблизително месец 
след провеждане на аукциона и след тяхната успешна регистрация в Търговски Регистър и Централен 
Депозитар АД. 

 
За допълнителни въпроси не се колебайте да се свържете с нашия екип на email: 

broker@karoll.bg или телефон 02/ 4008 250. 

mailto:broker@karoll.bg

