TRG ZELENEGA
FINANCIRANJA

Trg namenjen financiranju
ekoloških projektov

Zeleno financiranje temelji na
načelih Zelene obveznice
t.i. Green Bond Principles (GBP).
GBP so načela, ki v okviru Združenja
mednarodnih kapitalskih trgov
(ICMA) predstavljajo glavni okvir
delovanja in razvoja trajnostnega
financiranja.

Prednosti izdaje
Zelene obveznice
Dostop do domačih in tujih
investitorjev v zelene projekte
Nižji stroški financiranja v primerjavi
z običajno projektno obveznico
Višja preglednost poslovanja in višji
ugled v očeh investicijske javnosti
Medijska prepoznavnost in povečan
ugled projekta

140 mlrd EUR znaša
vrednost vseh izdaj zelenih
obveznic v svetu.
78 % je znašala rast vrednosti trga
zelenih obveznic v letu 2017.
Leta 2020 bo, po napovedih ZN,
vrednost izdaj dosegla

1.000 mlrd EUR.

Ljubljanska borza se je s
pridružitvijo mednarodni
iniciativi borz za razvoj in
promocijo trajnostnih virov
financiranja Sustainable Stock
Exchange Initiative (SSE) zavezala
k promociji trajnostnega razvoja
okolja in družbe.

Komu je namenjen
trg zelenega
financiranja

Načela Zelene
obveznice (GBP)

Podjetjem, ki iščejo sredstava za financiranje zelenih projektov.

Načela Zelene obveznice služijo v namene preglednosti in razumevanja finančnih
instrumentov izdanih za financiranje zelenih projektov ter zagotavljanju integritete
TRGA ZELENEGA FINANCIRANJA. Z upoštevanjem načel GBP se izdajatelji zavezujejo k preglednosti, točnosti in celovitosti
informacij, ki investitorjem zagotavljajo, da
bodo sredstva namenjena izključno projektom trajnostnega razvoja okolja.

Projekti, ki so lahko financirani po načelih
Zelene obveznice (GBP):
 Obnovljiva energija
 Energetska učinkovitost
 Preprečevanje onesnaževanja in nadzor
 Trajnostno upravljanje življenjskih
naravnih virov
 Zagotavljanje vodne in kopenske
biotske raznovrstnosti

Glavni poudarki preglednosti GBP so
vezani na:
P
 orabo sredstev

 Čisti transport

 Izbiro in vrednotenje projektov

 Trajnostno upravljanje vodnih virov

 Upravljanje s sredstvi pridobljenimi z
izdajo Zelene obveznice

 Prilagajanje klimatskim spremembam
E
 kološko učinkoviti proizvodi,
tehnologije in procesi

P
 oročanje

SEGMENTI ZELENEGA
TRGA

Izdaja finančnih
instrumentov na
trgu SI ENTER je sila
privlačna

Izdajatelji se lahko, glede na potrebe
izdaj, poslužujejo naslednjih obvezniških
segmentov, ki jih upravlja Ljubljanska
borza d.d.

Uvrstitev v trgovanje na trg SI ENTER nudi
izdajatelju transparenten in enostaven način pridobivanja svežega kapitala.
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Proces uvrstitve finančnih instrumentov na
trg SI ENTER je enostaven, hiter in cenovno ugoden.
Dostop do finančnih instrumentov izdanih na trgu SI ENTER imajo vsi vlagatelji,
vključno z institucionalnimi, ki lahko v dotične finančne instrumente vlagajo brez
zakonskih omejitev.
Ljubljanska borza potencialnim izdajateljem nudi podporo pri delovanju na kapitalskih trgih z izobraževalnimi programi in
pomočjo pooblaščenih svetovalcev (Partner program, Svetovalci na trgu SI ENTER,
segment PROGRESS).

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.
Trg SI ENTER - platforma večstranskega sistema trgovanja
(MTF – Multilateral Trading Facility) predstavlja alternativen trg
organiziranemu borznemu trgu. Delovanje v okviru SI ENTER
trga predstavlja odlično odskočno desko vsem izdajateljem, ki
želijo pridobiti različne vire kapitala na enostaven in transparenten način.
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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