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O PROGRAMU

Partner program Poslovanje 2.0 deluje pod okriljem Ljubljanske borze d. d. 
in je namenjen vsem ambicioznim podjetnikom, managerjem in lastnikom, 
ki stremijo k optimizaciji poslovanja svojega podjetja in z njo povezanimi 
viri financiranja. Pravilen nastop in umestitev podjetja v prostor kapital-
skih trgov sta lahko, v kolikor ima vodstvo podjetja ob sebi podporo pravih 
partnerjev, s pravo mero znanja in izkušenj, sila enostavna. 

Program ponuja ekskluzivna znanja s področja delovanja na domačem 
in mednarodnem kapitalskem trgu. Poleg izobraževalnega dela so de-
lavnice programa namenjene stvarnim potrebam posameznega podjetja 
po financiranju in simulacijam potencialnih izdaj različnih oblik vrednostnih 
papirjev. Skladno z ambicijami vam program ponuja možnost predstavitve 
vašemu podjetju najprimernejši investicijski javnosti – roadshow. 

Pod okriljem borze deluje širok nabor strokovnjakov iz sveta financ, sve-
tovalcev in investitorjev, ki tvorijo močno zaledje znanja in izkušenj ter so 
podjetnikom, ki pristopijo v partnerstvo z borzo nenehno na voljo. Ne 
pozabite, borza je tu za vas. Pridružite se nam, skupaj lahko osvojimo 
vrhove. 



I. MODUL – Razvoj zmagovalne strategije
1. DELAVNICA •  Predstavitev strategije in nadaljnjega razvoja vašega podjetja
  •  Izdelava jasne vizije strateškega uspeha
2. DELAVNICA •  Prenova obstoječe in razvoj nove, zmagovalne strategije
  •  Postavitev strateških kontrol (KPI)

II. MODUL – Optimizacija financiranja
3. DELAVNICA •  Finančni management rasti podjetja
  •  Prevod strategije v projekcije finančnih izkazov
4. DELAVNICA •  Simulacije alternativ financiranja rasti poslovanja
  •  Projekcije finančnih izkazov

III. MODUL – Dolgoročna rast podjetja
5. DELAVNICA •  Pospeševanje organske rasti
  •  Rast s prevzemi in združevanji (M&A)
6. DELAVNICA •  Vrednotenje podjetij
  •  Ocena vrednosti vašega podjetja

IV. MODUL – Predstavitev kapitalskega trga in zakonodaje
7. DELAVNICA •  Struktura in regulativa kapitalskega trga 
  •  Predstavitev trgov Ljubljanske borze
8. DELAVNICA •  Obveznosti izdajateljev – aktivnosti po uvrstitvi

V. MODUL – Financiranje rasti preko finančnih instrumentov
9. DELAVNICA •  Izdaja delnic, obveznic, komercialnih zapisov
10. DELAVNICA •  Predstavitev investitorjem - ROADSHOW
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• Nadgradnja poslovnega modela in strategije podjetja

• Optimizacija poslovnih procesov

• Pospeševanje rasti in lažja implementacija le te

• Optimizacija finančnih virov

• Maksimizacija vrednosti podjetja

• Podpora pri izpeljavi prodaje podjetja, združevanju ali prevzemih

• Podpora pri prodiranju na nove trge

• Aktivno in suvereno delovanje na kapitalskem trgu

• Višja prepoznavnost podjetja v očeh javnosti  
(partnerji, investitorji, kupci)

• Doživljenjska podpora ekosistema Ljubljanske borze

• Medpodjetniško mreženje in članstvo v Partner klubu
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PODJETJA  
V ZAČETNI  
FAZI RAZVOJA
Hiter in enostaven 
način financiranja

Skupinsko financiranje

Sekundarni trg (borza)

MSP –  
HITRORASTOČA 
PODJETJA
IPO – iskanje svežega 
kapitala

Prodaja deleža/
lastništva

Dolžniško financiranje 
(obveznice)

Kratkoročni viri 
(komercialni zapisi)

JAVNE DRUŽBE  
BREZ OMEJITEV
IPO – iskanje svežega 
kapitala

Prodaja deleža/
lastništva

Dolžniško financiranje 
(obveznice)

Kratkoročni viri 
(komercialni zapisi)

NAJPREPO ZNAVNEJŠA 
PODJETJA
Število let  
poslovanja: 3 leta

Velikost kapitala:  
+ 10 mio €

Delnice v javnosti:  
+ 25 %

1, 2, 3 NA BORZO

BORZNI TRG

Podpora podjetjem pri delovanju na kapitalskem trgu



BORZA JE TU ZA VAS

Podjetjem v zgodnji fazi razvoja je za potrebe iskanja svežega kapitala 
na voljo platforma in okolje skupinskega financiranja Funderbeam.

Progress večstranski sistem trgovanja (MTF) je namenjen hitremu in 
enostavnemu načinu izdajanja vrednostnih papirjev malih in srednje veli-
kih podjetij za potrebe pridobivanja vseh oblik svežega kapitala. Progress 
predstavlja odlično vstopno kotacijo izdajateljem, ki želijo naslavljati širši 
krog domačih in tujih investitorjev, predvsem institucionalnih.

Prva kotacija je namenjena izdaji delnic slovenskih blue chipov, ki izsto-
pajo 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.

SEOnet je  sistem elektronskega obveščanja Ljubljanske borze, preko 
katerega lahko izdajatelji in drugi uporabniki hitro in enostavno objavljajo 
nadzorovane in druge informacije na spletnem naslovu http://seonet.ljse.si.
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