TRANSAKČNÍ TÝM A ROLE ČLENŮ
I.

Příprava

II. Pre-Listing

Legal advisor
•
•

Patria/Syndikát
•
•

Zjišťuje potřebnou výši nového kapitálu
Zpracovává strategii emise

•
•

Vybírá trhy a způsob umístění u investorů
Koordinuje celkový tým a proces emise

•
•

Asistuje při výběru ostatních poradců
Provádí ocenění pro účely emise

•
•

Koordinuje vypracovávání prospektu
Vykonává bookbuilding a navrhuje způsob
alokace emise mezi investory

•
•

Stabilizuje emisi (green shoe opce)
Poskytuje podporu emisi na „after-market“

•

III. Listing

Na základě due diligence sestavuje
prospekt za asistence manažera emise
Kontroluje právní rámec transakce a
chování společnosti v procesu (např.
stanovuje pravidla pro zveřejňování
informací)

IV. Post-Listing

Připravuje smluvní dokumentaci v
rámci syndikátu
Externí PR
•
TRANSAKČNÍ TÝM

•
•
•

Budování image společnosti a členů
top managementu
Sestavuje a vydává veřejná
prohlášení
Pomáhá vybudovat invetor relations
standard
Podporuje emisi

Auditor a daňový poradce
•
•

Audituje finanční výkazy
Pomáhá při transformaci výkazů do IFRS

•

Provádí finanční due diligence, pokud je to
vyžadováno
Poskytuje „Comfort letter“ potřebný k emisi

•

Pomáhá společnosti připravit finanční údaje
potřebné do prospektu

•

•
•

Interní realizační tým
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Poskytuje informace potřebné do různých
dokumentů zpracovávaných v průběhu
procesu emise, sestavuje business plán a
finanční plán, apod.
Spolupracuje s ostatními členy transakčního
týmu a opírá se o jejich expertízy

PROSPEKT A ŽÁDOST O PŘIJETÍ CP K OBCHODOVÁNÍ NA BCPP
První návrh prospektu

I.



Založen na informacích poskytnutých společností a poznatcích z due diligence



Konzultace v rámci transakčního týmu – všechny informace musí být úplné a správné



Pochybení či neobsažení povinných informací znamená zamítnutí KCP a prodlevu v procesu

Příprava

II. Pre-Listing
III. Listing
IV. Post-Listing

Žádost o přijetí cenného papíru k obchodování na veřejném trhu


Úvodní žádost informující organizátora veřejného trhu o úmyslu IPO, o harmonogramu emise, potvrzuje zahájení přípravy prospektu



Žádá o podmínečné přijetí akcií k obchodování na veřejném trhu



BCCP má povinnost rozhodnout o žádosti ve lhůtě 2 měsíců, avšak obvykle je schopna reagovat k kratší době

Zodpovědnost

Hlavní kapitoly

Obsah
Obsahprospektu
propektu

Úvod

Definice, odpovědné osoby, obsah, vybraná
finanční data, rizikové faktory, informace o
akciích a jejich veřejné nabídce

Všechny strany

Kapitola I

Rizikové faktory spojené s emisí a emitentem

Manažer emise

Kapitola II

Informace o odpovědných osobách, auditorech
společnosti

Právní poradce

Kapitola III

Informace o společnosti a její kapitálové
struktuře

Právní poradce

Kapitola IV

Informace týkající se obchodu

Společnost a manažer emise

Kapitola V

Finanční výkazy, informace o skladbě aktiv,
pasiv, zisku, zdrojích financování, atd.

Auditor

Kapitola VI

Struktura společnosti, informace o
managementu a jeho kontrole, odměny…

Právní poradce
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