ИМПУЛС I АД
Приложение №7 към Документ за допускане на емисия акции на пазар BEAM
Хипотетичен цифров пример за принципа на разпределение на отделните класове акции при разпределение на дивидент,
ликвидационен дял и при намаляване на капитала
Петенциалните инвеститори следва да имат предвид, че представената в този пример финансова информация е изготвена единствено
с илюстративна цел, за да представи механизма за разпределения по класове акции в капитала на ИмПулс АД. Поради своето
естество тази информация отразява хипотетична ситуация и не представя реалната финансова позиция и резултати на Емитента.
в лв., освен за брой акции
ИЗДАДЕНИ АКЦИИ
Брой издадени акции
- от които записани по 1.00 лв.
- от които записани по 1.10 лв.
Обща емисионна стойност, лв.
Средна емисионна стойност на акция, лв.

СОБСТВЕН КАПИТАЛ
Основен акционерен капитал
Резерв от емисия акции
Непокрита загуба от предходни периоди
Печалба за периода
Общо собствен капитал

(1)

Общо
5,924,266

(2)
(3) = (2) / (1)

6,457,666
1.0900

(4)

5,924,266
533,400
(12,163)
160,000
6,605,503

РАЗПРЕДЕЛЯЕМА ПЕЧАЛБА
Печалба за периода
Отчисления за законови резерви по чл. 246 от ТЗ
(10%)
Покриване на непокрита загуба от предходни
периоди
Нетна печалба от промени в справедливата
стойност на финансови активи, отчитани през
печалбата или загубата

ДИВИДЕНТ
Разпределян дивидент, общ
Разпределян регулярен дивидент
Допълнителен дивидент по чл. 13 (1), т. 1 от
Устава
Регулярен дивидент на една акция
Допълнителен дивидент на една акция
Общ дивиден на една акция

Клас C
1
1

1
1

1.00
1.0000

1.00
1.0000

0.01000

0.01000

(16,000.00)
(12,163.42)

(7,783.25)
124,053.33
(30,000.00)
(20,000.00)

(5)

74,053.33

(5)
(6) = 80%* (5)

74,053.33
59,242.66

(7) = 20% * (5)
(8) = (6) / (1)
(9) = (7) / (1)
(10) = (8) + (9)

14,810.67

ЛИКВИДАЦИЯ
Общ размер на разпределяното имущество
(4)
Средна емисионна стойност * брой акции с право
на ликвидационен дял
(11) = (1) * (3)
Разлика
(12) = (4) - (11)
Размер на разпределяното имущество като
допълнителен ликвидационен дял по чл. 13 (1), т.
2 от Устава
(13) = 20% * (12)
Размер на разпределяното имущество като
регулярен ликвидационен дял
(14) = (4) - (13)

59,242.64000

0.01000
0.01000

14,810.67000
0.01000
14,810.67000
14,810.68000

0.01000
0.01000

6,605,502.58
6,457,666.00
147,836.58

29,567.32
6,575,935.26

Допълнителен ликвидационен дял на една акция (15) = (13) / (1)
Регулярен ликвидационен дял на една акция
(16) = (14) / (1)
Ликвидационен дял на една акция
(17) = (15) + (16)

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА
Хипотетичен брой акции, с които се намалява
капитала
Размер на разпределяното имущество във връзка
с намаляване на капитала
Средна емисионна стойност * брой акции, с
които се намалява капитала
Разлика
Размер на допълнителното плащане по чл. 13 (1),
т. 3 от Устава
Размер на разпределяното имущество по
обикновените акции
Разпределяно имущество на една акция

Клас B

160,000.00

Разпределяема печалба
Заделени средства за:
Планирани инвестиции
Оборотен капитал
Разпределяема печалба след заделяне на
средства за операции и инвестиции на
дружеството

Клас А
5,924,264
590,264
5,334,000
6,457,664.00
1.0900

(18)

29,567.32
6,575,933.04

1.11

1.11

1.110000
1.110000

29,567.32000
1.110000
29,568.430000

1.110000
1.110000

296,213

-

(19) = (4)*(18)/(1)

330,274.79

(20) = (18) * (3)
(21) = (19) - (20)

322,882.97
7,391.82

(22) = 20% * (21)

1,478.36

1,478.36

(23) = (22) - (19)
(24)

328,796.43

328,796.43
1.110000
1,478.360000
(24А) = (23)/(18) (24B) = (22)/(1)

-

-

