FINANCIRANJE PO MERI
na trgu

Vaša vizija, vaše finance, vaša rast

PROGRESS je platforma
večstranskega sistema
trgovanja (MFT - Multilateral
Trading Facility) in deluje kot
segment SI ENTER trga,
ki ga upravlja
Ljubljanska borza, d. d.,
Ljubljana.

MSP –
DRAGULJ
SLOVENSKEGA
GOSPODARSTVA
10.000 slovenskih podjetij
Gre za platformo,
namenjeno izdajam
vrednostnih papirjev malih in
srednje velikih podjetij (MSP).
Kot že samo ime nakazuje, je njen
poglavitni namen lažje pridobivanje
finančnih virov ter spodbujanje
in odpiranje novih možnosti
napredka slovenskemu
podjetniškemu okolju.

sodi v segment MSP.

99,8 % gospodarstva
predstavlja segment MSP.
72,3 % aktivne delovne sile
zaposluje segment MSP.

62,8 % celotne dodane vrednosti
v gospodarstvu je ustvarjene
v segmentu MSP.

VIR: Annual report on European SMEs 2016/2017 & SBA
Fact Sheet Slovenia; EU Commission

PROGRESS predstavlja
stičišče najpomembnejšega
segmenta slovenskega
gospodarstva in finančnega sveta,
ki mu urejen sistem trgovanja
in transparentno poslovanje
izdajateljev ponuja paleto
investicijskih priložnosti.

orGaNIzaCIjsKa struKtura
trGa ProGress

Dostop do trga

Trgovanje / vnos naročil

Uvrstitev VP v trgovanje
Nadzor nad delovanjem
izdajateljev

BORZNI
ČLANI

LJUBLJANSKA
BORZA

IZDAJATELJI

Izdaja VP
SEOnet – objavljanje
javnih obvestil o
poslovnih dogodkih

Borza podeli status
Svetovalca
Nadzor nad delovanjem
Svetovalcev

Dokumentacija
za uvrstitev VP
izdajateljev
Posredovanje
obvestil o poslovnih
dogodkih izdajateljev

Dostava dokumentacije /
poslovnih informacij
potrebnih za uvrstitev VP
Obveščanje Svetovalcev
o pomembnih poslovnih
dogodkih
Svetovanje in priprava
dokumentacije za potrebe
segmenta PROGRESS

Podajanje tržnih naročil
Poizvedba o naložbah

Sprejem tržnih naročil
Svetovanje o naložbah

SEOnet – obveščanje
javnosti o poslovnih
dogodkih izdajateljev

INVESTITORJI
Nabor za potrebe IPO

SVETOVALCI
Izkaz interesa za IPO

PreDNostI IzDaje vreDNostNIH
PaPIrjev Na trGu ProGress
Pridobivanje novih virov lastniškega kapitala
Oblikovanje finančnega vzvoda s pomočjo dolžniškega
kapitala
Zagotavljanje kratkoročne finančne likvidnosti z izdajo kratkoročnih finančnih instrumentov
Namensko financiranje projektov – izdaja projektnih obveznic
Financiranje okoljskih projektov – izdaja zelenih obveznic
Doseganje poštene vrednosti pri prodaji deleža ali celotnega
lastništva podjetja
Višja stopnja transparentnosti in večji ugled v očeh poslovne
javnosti
Uspešna integracija in delovanje na finančnih trgih

KDo LaHKo IzDa vreDNostNe PaPIrje
Na trGu ProGress
Podjetje, ki je klasificirano kot MSP
Podjetje, ki ima sklenjeno pogodbeno razmerje s Svetovalcem
v segmentu PROGRESS
Podjetje, ki zadosti kriterijem in predpisom postopka uvrščanja vrednostnih papirjev v segment PROGRESS
Uvrstitev vrednostnih papirjev izdajatelja v segment PROGRESS
odobri borza.
Svetovalec je pravna oseba, ki kot osnovno dejavnost opravlja
svetovanje s finančnega ali pravnega področja.

KLASIFIKACIJA MSP
ŠT. ZAPOSLENIH

MIKRO

MALA

SREDJE VELIKA

< 10

< 50

< 250

PRIHODKI

< 2 MIO €

< 10 MIO €

< 50 MIO €

SREDSTVA

< 2 MIO €

< 10 MIO €

< 43 MIO €

Borza je tu za vas
Prva kotacija je namenjena izdaji delnic slovenskih blue chipov,
ki izstopajo po velikosti, transparentnosti poslovanja, likvidnosti
in mednarodni prepoznavnosti.
Standardna kotacija je namenjena podjetjem, ki so med investitorji prepoznana kot dobra naložbena skupina, so pa zahteve o
velikosti in transparentnosti poslovanja nekoliko nižje od Prve
kotacije.
Funderbeam SEE platforma omogoča podjetjem v zgodnji fazi
dostop do prepotrebnega kapitala skozi skupno financiranje.
Dvoletni program izobraževalno-svetovalne narave, v organizaciji Ljubljanske borze in uglednih finančnih inštitucij, uspešna
in ambiciozna podjetja povezuje z mednarodnim poslovnim
okoljem, jim nudi strokovno podporo pri osvajanju tujih trgov,
širitvi poslovanja, pridobivanju novih finančnih virov in delovanju na finančnih trgih.
SEOnet je sistem elektronskega obveščanja Ljubljanske borze,
preko katerega lahko izdajatelji in ostali uporabniki hitro ter
enostavno objavljajo nadzorovane in druge informacije na
spletnem naslovu http://seonet.ljse.si.
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