
Dhjetë rregullat si të shkruajmë një Prospekt 
 

1.    Identifikoni  kush është audienca juaj: investitorët tuaj 
2.    Shpjegoni se si do të gjeneroni fitim 
3.    Shpjegoni sa më thjeshtë 
4.    Identifikoni tregun tuaj 
5.    Tregoni se si biznesi mund të rritet 
6.    Prezantoni ekipin 
7.    Jini të qartë për rreziqet që duhet të dijë investitori 
8.    Detajoni sesi do t’i përdorini fondet nga oferta e titujve 
9.    Jepni informacion nëlidhje me pasqyrat financiare 
10.  Përcaktoni nje strategji daljeje nga investimi 

  
Detajuar si më poshtë… 
  
1. Identifikoni investitorët tuaj  
Ju mund të pyesni pse investitorët vijnë të parët në rradhë dhe si lidhet kjo me shkrimin e një 
Prospekti. Përgjigjja është: “Investitorët janë gjithçka”. Ju po shkruani Prospektin për audiencën 
tuaj specifike. Ju duhet t'i keni ata parasysh kur filloni shkrimin e këtij dokumenti. Nëse biznesi 
juaj ofron një produkt ose shërbim që lidhet me bejsbollin, atehere nuk do të shkruani një Prospekt 
parë nga këndvështrimi i investitorëve të interesuar në teknologjinë hapësinore. Investitorët tuaj 
janë të interesuar në bejsboll dhe përgjithësisht në sport. Për këtë arsye, para se të filloni të 
shkruani Prospektin duhet të identifikoni tregun tuaj të synuar dhe investitorët e synuar. 
  
2. Gjenerimi i Fitimit 
Gjithë qëllimi i një biznesi dhe për ata që kërkojnë të rrisin kapitalin është të realizojnë një normë 
të caktuar kthimi nga ky investim, (d.m.th. të fitojnë para). Prospekti juaj, duke filluar që nga faqja 
e kopertinës, duhet të përcjellë një mesazh që ju mund të krijoni një fitim për investitorët tuaj. 
Eshtë e qartë se çdo plan biznesi ose Prospekt tregon se kompania mund të ketë një fitim, 
përndryshe jo shumë njerëz do të investonin në një kompani që tregon se nuk do të bëjë para. 
Në fillim të Prospektit, do t'ju duhet të përcaktoni se (sinqerisht) mund të gjeneroni një kthim nga 
ky investim. Shërbimet ose produktet që mund të gjenerojnë sasi të vogla të të ardhurave mund 
të shihen si pengesë për të tjerët që gjenerojnë shumë më tepër. Përqendrohuni në produktet 
dhe shërbimet thelbësore që gjenerojnë para, dhe Prospekti juaj do të jetë shumë më cilësor. 
  
3. Thjeshtësia  
Përveç kësaj për të treguar se mund të ktheni fitim për investitorët, ju do të duhet ta hartoni 
Prospektin tuaj të rrjedhshëm (lehtësisht të lexueshëm), pa marrë parasysh gjatësinë. Në 
shumicën e rasteve, sa më i thjeshtë të jetë Prospekti, aq më lehtë është të përçoni mesazhin 
tuaj tek investitorët potencialë. Me "më të thjeshtë" nënkuptohet qëndrimi në informacionin e 
publikuar, duke shmangur detajet e parëndësishme, jo thelbësore dhe duke shpjeguar qartë 
produktin, shërbimet, tregun dhe faktorët e rrezikut në një mënyrë të drejtpërdrejtë. Një numër i 
konsiderueshëm i investitorëve që do të rishikojnë Prospektin tuaj, do të hidhen nga një seksion 
në tjetrin, shpesh duke anashkaluar informacionin për të parë një seksion që ata e konsiderojnë 
më të rëndësishëm. Për shkak të kësaj, ju duhet të krijoni një Prospekt që lexohet lehtë duke 
filluar nga paragrafi i parë i çdo pjese, për të përcjellë idenë e përgjithshme të informacionit 
pasues. Ju duhet ta permblidhni analizën tuajnë mënyrë të tillë që vëmendja e një investitori të 



tërhiqet vetëm në rreshtat e parë të çdo seksioni, dhe për këtë arsye është e domosdoshme që 
të merrni vëmendjen e tij menjëherë. 
  
4. Tregu 
 Një Prospekt i shkruar mirë do të detajojë kushtet aktuale dhe potenciale të tregut të ardhshëm 
të produkteve ose shërbimeve tuaja. Shumë kompani emetues nënvlerësojnë rëndësinë e tregut 
të përgjithshëm dhe tregut potencial kur shkruajnë një Prospekt. Investitorët duan të shohin tregun 
aktual dhe nëse kompania do të jetë e qëndrueshme në një treg të ardhshëm. Jetëgjatësia e çdo 
biznesi varet nga madhësia e tregut, pritshmeria e tregut ndaj ofertave tuaja të shërbimit dhe rritja 
ose rënia e ardhshme e industrisë tuaj. 
  
5. Rritja  
Shfaqur në mënyrë të dukshme dhe lehtësisht e arritshme në Prospekt, duhet të jetë trendi rritës 
i produkteve dhe shërbimeve të kompanisë emetuese. Një nga vleresimet më të mëdha që 
investitorët i japin çdo vendimi për investime është aftësia e kompanise për t’u rritur. Një pjesë e 
mirë e aftësisë për rritje do të jetë e favorshme për kushtet e tregut, megjithatë një ekip që mund 
të lundrojë në ujëra të vështira ose një ekonomi e dobët do të jetë një faktor më i madh për rritje 
sesa kushtet e tregut. Prospektet ose ndonjë dokument i ofertës duhet të tregojnë se si kompania 
mund të rritet bazuar në tregun aktual dhe atë të ardhshëm, si dhe evolucionin e produkteve dhe 
shërbimeve të saj. 
  
6. Ekipi  
Një nga pjesët më të rëndësishme të çdo Prospekti është një përmbledhje e ekipit menaxhues 
për të kuptuar më mirë se kush drejton kompaninë. Kjo pjesë do të rendisë biografitë e ekipit 
menaxhues kryesor të kompanisë emetuese. Do të jetë e rëndësishme të theksohet përvoja dhe 
Kualifikimet që ky ekip ka për të menaxhuar edhe fondet hyrëse edhe zbatimin e modelit të 
biznesit. Përveç ekipit menaxhues, në Prospekt duhet të përfshihet informacion edhe persona të 
tjerë kryesorë që ndihmojnë kompaninë. Për shembull, në varësi të llojit të strukturës dhe llojit të 
ofertës (kapitali kundrejt borxhit), do të shënohet ekipi ligjor, si dhe nënshkruesi i titujve 
(underwriter), ose administratori i fondit ose menaxheri i fondit, agjenti i pagimit të kompanisë dhe 
të tjerët. 
  
7. Rreziqet  
Rreziqet ose kërcënimet e perceptuara ndaj modelit të biznesit të kompanisë emetuese duhet të 
detajohen në këtë pjesë të Prospektit. Për shembull, një kompani e kërkimit të naftës dhe gazit 
mund të ketë rreziqe specifike të tilla si shpimi dhe mos-gjetja e naftës, ose prishja e makinerive, 
ose asnjë blerës për furnizimet e saj etj. Këto janë rreziqe që lidhen me industrinë. Në një shkallë 
globale, një recesion ekonomik mund të ndikojë në çmimet e naftës dhe përfitimin e kompanisë. 
Në një shkallë më të përgjithshme, katastrofat natyrore mund të vonojnë eksplorimin dhe për këtë 
arsye shitjen e produktit. Pavarësisht nga industria, të gjitha rreziqet duhet të merren parasysh 
dhe të përfshihen në Prospekt, i cili informon tregun dhe investitorët potencialë me mirëbesim. 
  
8. Nevoja për Financim  
Seksioni i nevojës për financim në një Prospekt tregon se ku keni ndërmend të shpërndani fondet 
që grumbulloni nga oferta e titujve. Eshtë një parashikim optimist i përdorimit të të ardhurave që 
do të detajojë se si do të shpenzohen paratë. Për shembull, nëse kompania juaj është në fushën 
e kërkimit të naftës dhe gazit dhe ju jeni duke mbledhur $ 10 milion, ju mund të tregoni se $ 5 
milion do të shkojnë për të blerë pajisje, $ 2 milion për rafinimin e naftës, $ 1 milion për dhënien 
me qira të tokës për të shpuar, $ 1 milion për paga dhe 1 milion dollarë për kapital qarkullues. 
Ideja është që ju të tregoni se për çfarë ju duhen këto financime (para) dhe të detajoni shpenzimet. 



Gjithashtu ju kërkohet të shpërndani fondet e specifikuara në Prospekt zërat specifikë për të cilët 
është planifikuar. Nëse dëshironi të rishikoni shpërndarjen e këtyre fondeve, mund të duhet të 
merrni më parë miratimin e bordit dhe investitorit. Së fundmi, ju duhet të diskutoni mbi potencialin 
për iniciativa të ardhshme për mbledhjen e kapitalit në këtë pjesë. 
  
9. Gjendja Financiare  
Kjo pjesë e Prospektit përmbledh pozicionin financiar të kaluar, të tashëm dhe të ardhshëm të 
kompanisë emetuese. Përfshin një bilanc aktual të gjendjes me një pasqyrë të fitimit dhe humbjes 
(PASH), si dhe çdo deklaratë pro-forma në lidhje me të ardhurat dhe shpenzimet e ardhshme. 
Për më tepër, në varësi të llojit të njësisë ekonomike dhe nëse kompania është private ose 
publike, dhe brenda secilës prej tyre ka rregulla të ndryshme, pasqyrat financiare mund të kenë 
nevojë të auditohen, ose mund të jenë të përjashtuara nga procesi i auditimit. Seksioni i gjendjes 
financiare duhet të tregojë edhe përgjegjësinë fiskale të kompanisë. 
  
10. Dalja nga Investimi (Likuiditeti) 
Seksioni i strategjisë së daljes në Prospekt është një pjesë jetike e dokumentit të ofertës së titujve. 
Çdo investitor duhet të kuptojë dhe të jetë i konfort me detajet e planit të tyre të daljes nga 
investimi. Për një Ofertë Publike Fillestare (IPO), vetë oferta publike është një dalje sepse titujt 
kanë detyrimin e listimit në bursë dhe investitori në çdo moment mund ta kthejë në likuid 
pozicionin e tij. Për kompanitë emetuese me ofertë private, dalja normalisht ndodh kur një 
kompani blihet, por në shumicën e rasteve pronarët e kompanisë nuk mund të shesin aksionet e 
tyre në një audiencë më të madhe. Ofertë Publike Fillestare (IPO) lejon një grup më të madh 
blerjesh, ose një audiencë më likuide, në krahasim me një kompani jolikuide. Plani i ardhshëm që 
ofroni se si të siguroni një dalje për investitorët është ndoshta faktori i vetëm më i rëndësishëm 
që çdo investitor parashikon përpara se të sigurojë kapital. 
  
Përfundim  
Hartimi i një Prospekti është një mundësi për t'u treguar investitorëve tre pika të rëndësishme. Ju 
duhet të keni parasysh katër pyetjet e mëposhtme kur hartoni Prospektin tuaj të ofertës:  
  
1. Çfarë po bëni dhe pse është e nevojshme kjo?  
2. Si të shkruhet një Prospekt tërheqës që u flet investitorëve sa më thjeshtë?  
3. Si të përcaktohet shuma e kapitalit që duhet të kërkohet?  
4. Kur do ta realizojë investitori kthimin e tij dhe me çfarë norme fitimi? 
 

 

Burimi: Marrë me shkurtime nga faqja e internetit Prospectus.com, përkthyer dhe përshtatur nga 
Bursa ALSE 


