Summary
Trh je určen pro obchodování emisí zaknihovaných akcií vydaných
akciovými společnostmi a evropskými společnostmi se sídlem v České
republice,
Před uvedením na trh je vyžadováno vypracování a uveřejnění prospektu
cenného papíru nebo tzv. informačního dokumentu,
Před přijetím na trh je požadováno vypracování a uveřejnění
standardizovaného právního due diligence (samostatně nebo v rámci
prospektu) připraveného advokátní kanceláří schválenou burzou,
Před přijetím na trh a dále pak po celou dobu obchodování (vždy jednou
ročně) burza vyžaduje vypracování a uveřejnění standardizované analýzy
akcií vypracované analytikem schváleným burzou,
Plnění povinností ze strany emitenta i nabízejících akcionářů je zajištěno
zvláštními smlouvami, které obsahují i příslušná ustanovení upravující
smluvní pokuty,
Obchodování je koncentrováno do tzv. START Days, které budou
probíhat 4 x ročně,
Trh je určen pro zkušenější investory – minimální výše pokynu na nákup
či prodej (tzv. lot) ve výši přibližně 500 000,- Kč.

START je trhem pro menší inovativní společnosti s hodnotou od velikosti 1 mil.
EUR, které chtějí získat nový kapitál, případně jejichž majitelé chtějí částečně nebo
zcela ze stávajícího podnikání vystoupit a kapitalizovat tak svoji dosavadní činnost.
Výhodou STARTu oproti jiným obdobným trhům v Evropě, je snaha o minimalizaci
nákladů na straně emitenta. Cena nového kapitálu se tak stává po nákladové stránce
konkurenceschopnou jakékoliv jiné formě financování nebo exitu.
START nepřináší možnosti jen emitentům, ale i investorům. Zaměřuje se zejména
na profesionální investory, kteří se chtějí stát partnery úspěšných společností na trhu
nabízených a chtějí v takových společnostech dosáhnout významných podílů
nebo úplné kontroly. Investoři se tak rekrutují z řad zkušených a kapitálově silných
individuálních investorů nebo z řad fondů soukromého nebo venture kapitálu.

§

Obchodování na trhu START není kontinuální jako na jiných trzích pražské burzy, ale
jedná se o aukci, která probíhá 4x v roce, v předem stanovených dnech, tzv. START
Days. Do této aukce se firmy, které mají zájem o získání kapitálu nebo prodej části
nebo celku firmy, či kombinaci navýšení a prodeje, hlásí.

START pro emitenty
Podmínky a pravidla trhu stanovuje samotná burza, která je nastavila tak, aby byly pro
emitenty co nejjednodušší. Pokud chcete získat nový kapitál nebo prodat svoji
společnost a platí dva níže uvedené základní předpoklady:
akciová společnost
celková hodnota > 1 mil. EUR
Další postup je následující:
Společnost sama nebo v zastoupení některého z členů burzy podá žádost o přijetí
k obchodování. Žádost je formalizovaný dokument v českém, slovenském nebo
anglickém jazyce, který obsahuje základní informace o emitentovi a emisi samotné.
K této žádosti jsou přiloženy další doplňkové dokumenty. Přesný popis obsahu žádosti
spolu se seznamem dalších potřebných dokumentů naleznete níže.

Proces STARTu krok za krokem
Žádost o přijetí je podána, burzou schválena
a nyní emitenta čeká možná ta nejdůležitější
a současně nejtěžší část - oslovení investorů.
Veškeré přípravy v tomto směřují k jednomu
z předem ohlášených START Days, během
nichž se v rámci jednodenní aukce potkávají
nabídky ze strany emitentů s poptávkou
investorů. Tento jediný den ukáže, zda
bude emitent u investorů úspěšný. Aby
se pravděpodobnost úspěchu zvýšila, je
nutné nechat investory nahlédnout do firmy
a prezentovat její současnou situaci
a budoucí plány v co nejsrozumitelnější
a současně co možná nejatraktivnější formě.
Detailní informace obsahuje prospekt nebo
informační dokument, který je součástí

Vaší žádosti o přijetí, zkrácený přehled pak
reprezentuje nezávislá analýza, která je
rovněž součástí potřebné dokumentace.
Investoři však chtějí poznat i management
společnosti, jeho záměry a plány.
V rámci START Days, dle předem
zveřejněného harmonogramu bude mít
každá společnost, která se uchází o přízeň
investorů poprvé nebo již je na trhu START
obchodována, možnost prezentace pro
investory - a to jak formou video konference
přenášené přes stránky trhu START nebo
přímo, v místě konání obchodní aukce.

Proces STARTu krok za krokem

Příprava v rámci firmy
(transformace na a.s., svolání
VH, rozhodnutí o navýšení
kapitálu, atd.). Předběžná
konzultace s burzou, případně
s vybraným členem burzy

Due diligence (externí
právní firma ze seznamu
burzy), příprava prospektu/
informačního dokumentu

Žádost o přijetí na START,
doprovozené všemi
potřebnými dokumenty

Rozhodnutí burzy o přijetí
na START

Příprava emitenta na START Day

START Day

Povinnosti vůči burze & investorům
plynoucí z přijetí na trh
Klíčovým prvkem k udržení důvěry současných
i budoucích investorů je informační otevřenost.
Snahou burzy je na jedné straně nepřinést emitentům
nadměrnou administrativní zátěž, ale na druhé straně
poskytnout investorům dostatek informací o dění
v každé obchodované společnosti. Emitent akcií
přijatých k obchodování na trhu START proto musí
splnit především tyto informační povinnosti:

Seznam dokumentů podávaných burze
Žádost o přijetí
Doklad o přidělení ISIN
Plná moc (v případě, že za emitenta žádá člen burzy)
Analýza vypracovaná analytikem schváleným burzou
Právní due dilligence vypracované právním poradcem
schváleným burzou
Prospekt a doklad o jeho schválení ČNB nebo informační
dokument schválený burzou
Doklad o vedení emise v Centrálním depozitáři cenných papírů
Stanovy emitenta v aktuálním znění
Žádost o přijetí je možno předložit v českém, slovenském nebo anglickém jazyce

vyhotovit a zaslat výroční zprávu sestavenou v souladu
se zákonem o účetnictví (nejpozději
6 měsíců od konce účetního období),
vyhotovit a zaslat analytickou zprávu (do 4 měsíců
od konce účetního období),
prezentovat aktuální informace o vývoji podnikatelské
činnosti emitenta na každém START Day,
zaslat pozvánku na řádnou a mimořádnou valnou
hromadu včetně souvisejících dokumentů,
zaslat všechny informace kurzotvorného charakteru
(vymezeny blíže v pravidlech trhu START).

