Svetovalec na tRGu

Vaše znanje povezuje svet

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.

Pri procesih uvrščanja
vrednostnih papirjev
izdajateljev in nadaljnjega
nadzora nad izdajatelji imajo
v segmentu PROGRESS
ključno vlogo Svetovalci.
PROGRESS predstavlja
stičišče najpomembnejšega
dela slovenskega gospodarstva
in finančnega sveta, ki mu urejen
sistem trgovanja in transparentno
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.

poslovanje izdajateljev ponujata
paleto investicijskih
priložnosti.
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vLoGa svetovaLCa
v seGMeNtu ProGress
Priprava izdajatelja za funkcioniranje v segmentu PROGRESS. Da
bi lahko to dosegel, mora biti Svetovalec seznanjen s poslovno,
premoženjsko in finančno situacijo izdajatelja, ki izhaja iz tekočih
in preteklih objav računovodskih izkazov s strani izdajatelja;
Priprava Dokumenta o uvrstitvi vrednostnih papirjev izdajatelja v
segment PROGRESS;
nenehno spremljanje izdajatelja po sprejemu njegovih vrednostnih
papirjev v segment PROGRESS, v obdobju najmanj dveh let od
dneva uvrstitve v trgovanje, ali izdajatelj izpolnjuje vse obveznosti
in pogoje, ki jih določajo Pravila SI EntER in Pravila borze;
Opozarjanje izdajatelja na nujnost vzpostavitve in izvajanje
primernih mehanizmov, ukrepov in postopkov, ki izdajatelju
omogočajo pravilno funkcioniranje v segmentu PROGRESS, in
svetovanje pri izboru teh mehanizmov;
Svetovalec mora pri izvajanju svetovalnih storitev za potrebe
segmenta PROGRESS sodelovati z borzo in ji zagotoviti vso
dokumentacijo, ki jo za namene preverjanja izpolnjevanja obveznosti
Svetovalca in izdajatelja, zahteva borza.

DoKuMeNtaCIja, KI jo
svetovaLeC DostavI
BorzI
Zahteva za pridobitev statusa Svetovalca v
segmentu PROGRESS
Veljavni akt o ustanovitvi družbe vlagateljice Zahteve
Izpis iz sodnega registra družbe vlagateljice Zahteve, ki ni starejši od trideset dni
Finančna poročila družbe vlagateljice Zahteve za zadnje zaključeno finančno leto
Pisno potrdilo, da zaposlene osebe, ki zastopajo družbo vlagateljico Zahteve, niso
pravnomočno obsojene za kazniva dejanja
Pisna izjava, s katero vlagatelj Zahteve potrjuje redno izpolnjevanje dospelih finančnih obveznosti ter da v zadnjih dvanajstih
mesecih za vlagatelja Zahteve ni bil vložen
predlog postopka prisilne poravnave
Pogodba o zagotavljanju svetovalnih storitev, podpisana s strani vlagatelja Zahteve
Izjava vlagatelja Zahteve iz 1.-4. točke četrtega odstavka 5. člena Pravilnika za pridobitev statusa Svetovalca v segmentu
PROGRESS
Dokazilo o plačilu nadomestila za obravnavo Zahteve

KDo LaHKo PrIDoBI
status svetovaLCa
Pravna oseba, ki kot svojo osnovno
dejavnost opravlja katerokoli svetovalno funkcijo iz SKD M69.2 in M70.2.
Pravna oseba, ki ima v svoji kadrovski
strukturi vsaj eno osebo z najmanj pet
let delovnih izkušenj s področja delovanja finančnih trgov
Pravna oseba, ki zadošča vsem ostalim kriterijem in predpisom Borze za
pridobitev statusa Svetovalca
Svetovalec je pravna oseba, ki mu je borza dodelila status Svetovalca, skladno s
Pravilnikom za pridobitev statusa Svetovalca v segmentu PROGRESS, in ki je
vpisan v Register Svetovalcev.

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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