Suntem un furnizor de servicii complexe de consultanta, de tip boutique, care se
adresează companiilor din domenii inovative cu rate de creștere anuala ridicate,
tehnologie, dar nu numai.
Noi ajutăm companiile, indiferent in care etapa a existentei lor se afla, să aleagă calea de
finanțare adecvată sau un mix de finanțare inovator, potrivit specificului acestora.
Înțelegem companiile din tehnologie, nevoia lor de a dezvolta afacerile. Tehnologia este un
domeniu special și serviciile personalizate oferite de compania noastră răspund acestui
specific.
Suntem capabili sa construim în jurul personalității noastre un ecosistem destinat
succesului, sa stabilim relații strânse intre organismele implicate si sa îmbrăcam acest
ansamblu in haina guvernantei corporative.
Îmbinăm perfect 3 domenii: dezvoltarea afacerilor, piețe financiare, inovatie si tehnologie.

Consultanta pentru dezvoltarea afacerii și
consultanta strategica
• informații privind credibilitatea si poziționarea corecta a
afacerii dumneavoastră
• soluții pentru rezolvarea problemelor reale de afaceri și
pentru a profita de noi oportunități de dezvoltare
• asistenta in formularea propunerii de valoare – „value
proposition”
• formularea unor strategii pe intelesul investitorilor

Consultanță pentru emitenti listati pe piata de capital
•
•
•
•
•
•
•

Consiliere privind structura de guvernanta a companiei
Consultanta privind structura de capital si de finantare
Alegerea corecta a momentului lansarii plasamentului privat
Sprijinirea activității emitentului in relația cu instituțiile pieței de
capital
Raportări financiare si non-financiare
Relația cu investitorii si cu institutiile pietei de capital
Suport pentru convocarea si desfasurarea Adunărilor
Generale.

Asistență in listarea pe AeRO.
•
•
•
•
•
•
•
•

Contact : office@upholders.ro

Due diligence juridic si de guvernanta
Elaborarea strategiei de comunicare pentru segmentul de investitori vizat
Asistenta in selectarea firmei de investiții colaboratoare
Estimarea valorii de piata a companiei
Sprijinirea activității emitentului in relația cu instituțiile pieței de capital
Raportări financiare si non-financiare
Relația cu investitorii si cu institutiile pietei de capital
Suport pentru convocarea si desfasurarea Adunarilor Generale.

Servicii oferite in calitate de Consultant Autorizat BVB

Admiterea la tranzacționare pe SMT administrat
de BVB
•
•
•
•

realizarea unui due diligence al emitentului
elaborarea documentului de prezentare/memorandumului
realizare evaluare capitalizare anticipata a emitentului
asistenta emitent in relatia BVB, ASF, Depozitarul Central

Mentinerea la tranzactionare in cadrul
administrat de BVB
•
•

SMT

asistenta emitent privind obligatiile de raportare,
financiare si non-financiare, minim 12 luni de la listare
asistenta in relatia cu investitorii si in implementarea si
aplicarea principiilor de Guvernanta Corporativa ale BVB

Asigurarea accesului la finanțare
•
•
•
•
•

sprijinirea emitentul in structurarea si dimensionarea
finanțării si a tipului de instrument financiar vizat
Recomandarea mixului optim de finantare si
identificarea surselor de finantare
asistenta in identificarea potentialilor investitori
asistenta in selectarea firmei de investitii
asistenta in pregatirea si desfasurarea ofertei publice

Contact : office@upholders.ro

La intersectia ariilor cheie de expertiza in
dezvoltarea si scalarea afacerilor, Upholders
facilitează accesul la capital financiar si utilizarea
acestuia pentru a maximiza crearea de valoare

Let’s fund the future!
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