Ω Finance

Izdaja obveznic in repo posli
Obveznice so pomemben finančni instrument, ki ga uporabljajo države, banke, podjetja in
projekti za zbiranje sredstev. Izdaja obveznic omogoča večjo raznovrstnost pri financiranju.
Prinaša tudi številne koristi za gospodarstvo, vključno z bolj raznolikimi viri financiranja in s
stabilnostjo finančnega sektorja. Likvidnost na trgu obveznic se povečuje tudi z repo posli,
ki trgovcem omogočajo lažje financiranje in upravljanje svojih portfeljev. V času finančne
krize pa so se spremenili tudi načini zavarovanja portfeljev državnih obveznic.

Cilj delavnice
Na delavnici bodo predstavljene
potrebne aktivnosti pred
začetkom izdaje obveznic, govora
bo o strukturi obveznice, potrebni
pravni dokumentaciji,
predstavljeni pa bodo tudi načini
trženja in oblikovanja cene ob
njeni izdaji. V drugem delu
delavnice bo pojasnjeno, zakaj so
repo posli tako pomembni in
pogosto uporabljeni na razvitih
finančnih trgih. Na koncu
delavnice bodo predstavljeni
primeri zavarovanja portfelja
državnih obveznic v zaostrenih
razmerah dolžniške krize.

Način dela
Program delavnice ne zahteva znanja ali
prakse z izdajo obveznic; so pa izkušnje
s tega področja dobrodošle. Delavnica je
primerna za tiste, ki bi radi podrobneje
spoznali sindiciran način izdaje obveznic.
Intenzivno usposabljanje bo priložnost
za udeležence, da izboljšajo svoje
razumevanje različnih vidikov izdaje
obveznic, uporabe repo poslov in novih
instrumentov za zavarovanja portfeljev
državnih obveznic. Poleg teoretičnih
osnov bodo predstavljeni tudi praktični
primeri in njihova analiza.

5 enostavnih načinov za prijavo na
seminar ali za dodatne informacije:

Vsebina delavnice
• Priprava na izdajo
obveznic
• Analiza trga
• Strukturiranje obveznice
• Pravna dokumentacija
• Trženje
• Cena obveznice ob izdaji
in izdaja

Delavnica je namenjena:

• Financiranje trgovalnega
portfelja

• trgovcem z vrednostnimi
papirji,

• Repo posli

• borznim posrednikom,

• Posojanje vrednostnih
papirjev

• upravljavcem skladov,

• Zavarovanje portfelja
evropskih državnih
obveznic v času
dolžniške krize

Izvajalec: Jernej Doles
Datum: 7. december 2017
Kraj izvedbe: Hotel Mons,
Ljubljana

• zaposlenim na področju
pridobivanja virov financiranja
in podjetniškega financiranja,
• komercialistom in strokovnim
delavcem s področja
računovodstva, kontrolinga,
notranje revizije in upravljanja
s tveganji, ki želijo nadgraditi
svoja znanja o obveznicah,

• zakladnikom v bankah in
podjetjih, ki želijo pridobiti
nove in drugačne vire
financiranja.
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Urnik delavnice

Izdaja obveznic in repo posli
Datum: 7. december 2017
Izvajalec: Jernej Doles
 Življenjepis predavatelja najdete na spletni strani http://goo.gl/

9.00–10.30

QCztRG

Dobrodošlica

13.30–15.00

Financiranje

Izdaja obveznic

trgovalnega portfelja

• analiza družbe pred

• repo posli

izdajo obveznic

• posojanje

vrednostnih papirjev

• priprava na izdajo
obveznic
• razumevanje in
analiza trga

15.00–15.15

Odmor

15.15–16.00

Zavarovanje portfelja
evropskih državnih
obveznic v času
dolžniške krize

• strukturiranje
izdaje obveznic
10.30–10.45

Odmor

10.45–12.30

Izdaja obveznic
(nadaljevanje)

• terminske pogodbe

na italijanske državne
obveznice
• strategije ščitenja za
različne žepke
dospelosti

• pravna dokumentacija
• trženje in izdaja
• po izdaji
Kraj izvedbe: Ljubljana, Four Points by Sheraton Ljubljana
Mons

12.30–13.30

16.00

Odmor za kosilo

Zaključek seminarja

Prijavnica
Prijavljam se na seminar Izdaja obveznic, financiranje in ščitenje
obvezniških portfeljev, ki bo 7. decembra 2017 v hotelu Four
Points by Sheraton Ljubljana Mons v Ljubljani.

Podatki o slušatelju
Ime in priimek: _____________________________________________________

Kotizacija: 245 EUR
Podjetje Omega Finance d.o.o. ni zavezanec za DDV.

Kotizacija vključuje učno gradivo, kosilo in pogostitve med odmori.
Parkiranje je brezplačno na parkirišču hotela.
Prijave sprejemamo do 17. 11. 2017.
Elektronsko prijavo na delavnico najdete na internetni strani
https://www.omegafinance.si/blog/shop/ljubljana/izdaja-obveznic/

Delovno mesto oz. področje dela:

Račun vam bomo poslali po prejemu izpolnjene prijavnice.

____________________________________________________________________

Plačilo kotizacije moramo prejeti pred začetkom seminarja.

Organizacija: _______________________________________________________

Podatki o sponzorju

Naslov: ____________________________________________________________

Želim, da registrirate na levi strani navedenega slušatelja

Poštna št. in pošta: ____________________

Ime in priimek: _____________________________________________________

___________________________

E-posta: ___________________________________________________________

Delovno mesto oz. področje dela:

Tel.: _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Podpis _____________________________ Datum _______________________

Podpis _____________________________ Datum _______________________

Omega Finance, izobraževanje in svetovanje, d.o.o., Mivka 28, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
Informacije
Kotizacija vklučuje predstavitev, učno gradivo,
kosilo in pogostitve med odmori. Račun za kotizacijo
vam bomo poslali po prejemu prijavnice. Plačilo
računa mora biti izvršeno pred začetkom seminarja.
Varovanje podatkov
Vse informacije, ki jih boste za namen ali v času
delavnice izmenjevali ali nam jih posredovali, bodo
varovane v našem podjetju. Te podatke lahko
Omega Finance, d.o.o., uporabi za informiranje o
prihodnjih seminarjih in delavnicah.

Omejitev odgovornosti
Omega Finance, d.o.o., si pridržuje vse pravice, da
spremeni ali odpove katerikoli del ali odpove
celoten objavljen program zaradi nepredvidljivih
dogodkov. Pridržuje si tudi pravico, da v primeru
premajhnega ali prevelikega števila udeležencev
spremeni lokacijo izvedbe seminarja.
O vseh spremembah vas mora obvestiti najmanj 3
dni pred začetkom seminarja.

Odjava
Odjava že prijavljenega slušatelja mora biti
pisna (po e-pošti, pošti ali faksu) in mora
prispeti na naslov podjetja najmanj 5 dni
pred pričetkom seminarja. Slušatelji, ki se
bodo odjavili po tem roku, niso upravičeni
do vračila plačane kotizacije, lahko pa
prenesejo plačilo na katerikoli drugi seminar
v prihodnosti, pri čemer jim bo izstavljen
račun za zgolj 10 % kotizacije novega
seminarja. Prenos kotizacije je mogoč samo
enkrat. »Nadomestni seminar« mora biti v
roku 6 mesecev. Seveda pa lahko družba
prijavi tudi nadomestnoega slušatelja.

Popust za skupine
2 udeleženca
220 EUR / udeleženca
3 in več udeležencev
200 EUR / udeleženca

