Δημόσια Προσφορά:
Σχεδιάζοντας την πορεία σας
προς το Χρηματιστήριο
Είμαστε δίπλα σας, στην πορεία σας
προς την Κύρια και Εναλλακτική Αγορά
του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Ο έμπιστος συνεργάτης σας για τη Δημόσια
Προσφορά
H Grant Thornton, κατανοώντας τις μεταβαλλόμενες ανάγκες που έχουν οι επιχειρήσεις σήμερα,
αποτελεί αρωγό στις προσπάθειές τους, με σκοπό να τους παρέχει τις λύσεις και την καθοδήγηση
που θα τις βοηθήσει να επιτύχουν υψηλότερες αποδόσεις και να μεγιστοποιήσουν την αξία τους.
Η διαδικασία πρώτης εισαγωγής στο Χρηματιστήριο μέσω Δημόσιας Προσφοράς, είναι ένα
«ταξίδι» πολυσχιδές και πολύπλοκο. Για αυτό, προκειμένου να επιτύχετε την καλύτερη δυνατή
παρουσία στην αγορά, χρειάζεστε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο σχεδιασμού.

Γιατί Δημόσια Προσφορά;
Η εισαγωγή μιας επιχείρησης σε αγορά κεφαλαίων, μπορεί να θεωρηθεί ορόσημο της επιτυχίας
της. Για επιχειρήσεις με αναπτυξιακή δυναμική, οι οποίες αναζητούν κεφάλαια, μια Δημόσια
Προσφορά αποτελεί σημαντικό εργαλείο χρηματοδότησης των σχεδίων ανάπτυξής τους.
Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους μια Δημόσια Προσφορά μπορεί να είναι η σωστή κίνηση
για την επιχείρησή σας.

Δυνατότητα για μείωση
δανεισμού ή αναδιάρθρωση
Πρόσβαση
σε νέα κεφάλαια

Υψηλότερη αποτίμηση
βάσει πλάνων ανάπτυξης
και ενίσχυσης διαφάνειας

Προσέλκυση high-quality
προσωπικού

Ενδυνάμωση εταιρικού
προφίλ, Brand

Εναλλακτικές Δημόσιας Προσφοράς
Το Χρηματιστήριο Αθηνών παρέχει στις επιχειρήσεις εναλλακτικές ως προς τις αγορές στις οποίες
μπορούν να εισαχθούν αλλά και ως προς τους τίτλους που μπορεί να εκδώσουν με Δημόσια
Προσφορά, η κάθε μια από τις οποίες συνεπάγεται διαφορετικά πλεονεκτήματα αλλά και
υποχρεώσεις.

Κύρια Αγορά Μετοχών
Αγορά Ομολόγων (Κύρια)
Ομόλογα

Εναλλακτική Αγορά
Ομολόγων (ΕΝ.Α.)

Μετοχές

Εναλλακτική Αγορά Μετοχών
PLUS (ΕΝ.Α. PLUS)
Εναλλακτική Αγορά Μετοχών
ΣΤΕΠ (ΕΝ.Α. ΣΤΕΠ)

Παράγοντες επιτυχίας Δημόσιας Προσφοράς
Για να πετύχει μια Δημόσια Προσφορά, πρωταρχικά θα πρέπει η επενδυτική πρόταση της
επιχείρησης να είναι ιδιαίτερα ελκυστική. Στην επιτυχία της Δημόσιας Προσφοράς συντελούνε
όμως πλήθος παραγόντων.
Αναπτυξιακή πορεία –
Ενδιαφέρον πλάνο
Ισχυρή και ικανή
Διοικητική ομάδα

Δίκαιη τιμολόγηση

Ετοιμότητα επιχείρησης
αναφορικά με τις προσδοκίες
της Αγοράς και των νέων
επενδυτών

Σωστό timing

Η επιχείρηση θα πρέπει να προετοιμαστεί κατάλληλα σε πολλά πεδία για τη Δημόσια Προσφορά.

Ομάδα ειδικών
στα χρηματοοικονομικά και
τις οικονομικές αναφορές

Δημιουργία ομάδας
Δημόσιας Προσφοράς
(Νομικοί, Ελεγκτές, Ανάδοχοι,
Επενδυτικές σχέσεις κτλ)

Δημιουργία δομών
επιχείρησης δημοσίου
ενδιαφέροντος
(Governance)

Οι υπηρεσίες της Grant Thornton για τη Δημόσια
Προσφορά
Δημιουργία
κατάλληλης
ομάδας Δημόσιας
Προσφοράς

Δημόσια
Προσφορά

Προσδιορισμός
χρόνου Δημόσιας
Προσφοράς

Επιλογή
αναδόχων

Project
Management

Οικονομικές
καταστάσεις και
γνωστοποιήσεις

Εσωτερικός έλεγχος
– Συμμόρφωση
με απαιτήσεις
νομοθεσίας

Αξιολόγηση
φορολογικών
κινδύνων

Βελτιστοποίηση
διαδικασιών
χρηματοοικονομικού
σχεδιασμού και
ανάλυσης

Διαχείριση
των εισροών
της Δημόσιας
Προσφοράς

Βελτιστοποίηση
κεφαλαιακής δομής
και αξιολόγηση
εναλλακτικών
χρηματοδότησης

Προσδιορισμός
ζητούμενων
κεφαλαίων

Αποτίμηση

Διαχείριση
κανονιστικών
απαιτήσεων

Διαχείριση
κινδύνων

Ενημερωτικό
Δελτίο
– Πληροφοριακό
Δελτίο/ Έγγραφο

Σχεδιασμός
πλάνου
αμοιβών
Διοικητικής
ομάδας
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