ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ (PROSPECTUS)

PRIMETEL PLC

ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΧΡΙ 15.102.000 ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ €0,17 (£0,10) Η ΚΑΘΕ ΜΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
ΛΑΪΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΛΑΪΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ
ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ (PROSPECTUS)
(Με βάση τον περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμο του 2005 και
με βάση τον Κανονισμό 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης)
Το έγγραφο αυτό είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν χρειάζεστε οποιεσδήποτε διευκρινίσεις
ή / και επεξηγήσεις επί του Ενημερωτικού Δελτίου μπορείτε να συμβουλευτείτε τους Ανάδοχους Υπεύθυνους Σύνταξης
της παρούσας έκδοσης Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ και Κυπριακό Οργανισμό Επενδύσεων
και Αξιών Λίμιτεδ (CISCO), άλλους επαγγελματίες χρηματιστές, τραπεζίτες, λογιστές, δικηγόρους ή σύμβουλους
επενδύσεων.

PRIMETEL PLC
(Εταιρεία που συστάθηκε με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ.113)
Έκδοση και Δημόσια Προσφορά μέχρι 15.102.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας €0,17 (£0,10) η κάθε μια ως
ακολούθως:
750.000 μετοχές θα διατεθούν δωρεάν σε μέλη του προσωπικού και αξιωματούχους της Εταιρείας
στις 15 Ιουλίου 2008.
4.000.000 μετοχές θα διατεθούν στους συνδρομητές της Εταιρείας οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο
πελατολόγιο της Εταιρείας στις 6 Ιουνίου 2008 με τιμή διάθεσης που θα καθοριστεί από το Διοικητικό
Συμβούλιο της Εταιρείας.
7.500.000 μετοχές θα διατεθούν σε επαγγελματίες επενδυτές και σε περιορισμένο κύκλο προσώπων με τιμή
διάθεσης που θα καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
2.852.000 μετοχές θα διατεθούν με Δημόσια Προσφορά στο ευρύ κοινό με τιμή διάθεσης η οποία θα
καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και θα είναι ίση με αυτή που θα ισχύσει στη διάθεση των μετοχών σε
επαγγελματίες επενδυτές και σε περιορισμένο κύκλο προσώπων.
Σε περίπτωση που η ζήτηση σε μία από τις τρεις κατηγορίες (συνδρομητές, επαγγελματίες επενδυτές και
περιορισμένος κύκλος προσώπων και ευρύ κοινό) υπολείπεται της αντίστοιχης προσφοράς και δεν έχει
ικανοποιηθεί πλήρως η ζήτηση στην άλλη κατηγορία, οι πλεονάζουσες μετοχές θα μπορούν να μεταφέρονται στην
κατηγορία με την ανικανοποίητη ζήτηση. Σε αυτή την περίπτωση, παύει να ισχύει ο προαναφερόμενος αριθμός
μετοχών ο οποίος διατίθεται ανά κατηγορία επενδυτών.
Έκδοση και παραχώρηση 26.267.000 δωρεάν Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών (ΔΑΜ) 2008/2011 στους Μετόχους
που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μελών της Εταιρείας κατά την ημερομηνία έκδοσης των νέων μετοχών με
αναλογία 1 ΔΑΜ για κάθε 6 μετοχές που κατέχονται.

Εγκεκριμένο Μετοχικό Κεφάλαιο
€32.300.000 (£19.000.000) και είναι διαιρεμένο σε 190.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας €0,17 (£0,10) η κάθε μια.

Εκδόθηκε και πληρώθηκε πλήρως
€24.225.000 (£14.250.000) και είναι διαιρεμένο σε 142.500.000 συνήθεις μετοχές
ονομαστικής αξίας €0,17 (£0,10) η κάθε μια.

Μετά τη συμπλήρωση της παρούσας έκδοσης και νοουμένου ότι εξασφαλιστεί η επιθυμητή διασπορά του
μετοχικού κεφαλαίου στο ευρύ κοινό και η σχετική έγκριση του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, οι
μετοχές της Εταιρείας θα εισαχθούν και θα διαπραγματεύονται στην Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α.Κ..

Η ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου είναι η 22 Μαΐου 2008
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ /
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΟΝΟ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ
ΚΟΙΝΟΥ ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ
ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2005 ΚΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 809/2004 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.
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Η έγκριση του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου / Πρόσκλησης για Εγγραφή (Prospectus) δε συνεπάγεται την
οποιαδήποτε παρότρυνση προς το επενδυτικό κοινό για επένδυση στους προσφερόμενους τίτλους. Πριν από
τη λήψη της επενδυτικής απόφασης, το επενδυτικό κοινό προτρέπεται να συμβουλεύεται το σύμβουλο
επενδύσεών του.
Υπεύθυνοι για τη σύνταξη και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο
είναι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Primetel Plc, οι οποίοι αναλαμβάνουν συλλογικά και ατομικά
πλήρη ευθύνη για την ακρίβεια, ορθότητα και πληρότητα των πληροφοριών και των στοιχείων που
περιέχονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο και διαβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχουν άλλα ουσιαστικά γεγονότα
που η παράλειψή τους θα καθιστούσε οποιαδήποτε δήλωση που περιέχεται σε αυτό παραπλανητική.
Διευθυντής Έκδοσης είναι η Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ.
Ανάδοχοι Υπεύθυνοι Σύνταξης είναι η Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ και ο Κυπριακός
Οργανισμός Επενδύσεων και Αξιών Λίμιτεδ (CISCO).
Η παρούσα δημόσια προσφορά διενεργείται αποκλειστικά στην Κύπρο και απευθύνεται μόνο προς πρόσωπα
τα οποία μπορούν να την αποδεχθούν νόμιμα. Συγκεκριμένα, και προς συμμόρφωση με τη σχετική
χρηματιστηριακή νομοθεσία των κρατών που αναφέρονται στη συνέχεια, η παρούσα δημόσια προσφορά δεν
απευθύνεται με κανένα τρόπο ή τύπο (έγγραφο ή άλλο), άμεσα ή έμμεσα, εντός ή προς τις Ηνωμένες
Πολιτείες, τον Καναδά, την Αυστραλία, ή τη Νότιο Αφρική ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα (“οι Εξαιρούμενες
Χώρες”), στην οποία σύμφωνα με τους νόμους της, η διενέργεια της παρούσας δημόσιας προσφοράς ή η
ταχυδρόμηση / διανομή του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου είναι παράνομη ή αποτελεί παραβίαση
οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή κανονισμού. Για το λόγο αυτό, απαγορεύεται αφενός η
αποστολή, διανομή, ταχυδρόμηση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο προώθηση αντιγράφων του παρόντος
Ενημερωτικού Δελτίου και κάθε προωθητικού και σχετικού με την παρούσα δημόσια προσφορά εγγράφου ή
άλλου υλικού από οποιοδήποτε πρόσωπο προς ή από τις Εξαιρούμενες Χώρες.
Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο περιέχει αναφορές οι οποίες αφορούν στο μέλλον. Οι αναφορές αυτές
προσδιορίζονται γενικά με τη χρήση λέξεων όπως «πιστεύει», «εκτιμά», «αναμένει», «ενδέχεται», «θα», «θα
πρέπει», «μπορεί», «θα μπορούσε», «σχεδιάζει» και άλλες συγκρίσιμες λέξεις. Πρέπει να σημειωθεί ότι
τέτοιας φύσεως αναφορές εμπεριέχουν κινδύνους και αβεβαιότητες οι οποίες ενδέχεται να οδηγήσουν τα
πραγματικά αποτελέσματα να διαφέρουν από αυτές. Ανάμεσα σε άλλους, τέτοιοι κίνδυνοι είναι η αβεβαιότητα
της κυπριακής οικονομίας, οι γενικότερες οικονομικές συνθήκες, ο ανταγωνισμός, η ικανότητα υλοποίησης
των στρατηγικών σχεδιασμών, νομοθετικές ή κανονιστικές αλλαγές (περιλαμβανομένων των φορολογικών), η
διαθεσιμότητα κεφαλαίων (περιλαμβανομένων των δανειακών κεφαλαίων) και άλλοι. Ενόψει των κινδύνων
αυτών, οι αναφορές οι οποίες αφορούν το μέλλον που περιλαμβάνονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο
μπορεί να μην πραγματοποιηθούν.
Η απόφαση για πιθανή επένδυση σε μετοχές που προσφέρονται με το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο οφείλει να
βασίζεται στο σύνολο των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο. Ειδικότερα, για
μερικούς σημαντικούς παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη σε σχέση με τους προσφερόμενους
τίτλους, βλέπετε το Μέρος Β, Παράγοντες Κινδύνου.
Οι επενδυτές που χρειάζονται οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή / και επεξηγήσεις επί του Ενημερωτικού Δελτίου
μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες:
Στα γραφεία της Εταιρείας:
Λεωφόρος Ομονοίας 141, The Maritime Centre, 3045 Λεμεσός.
Στους Ανάδοχους Υπεύθυνους Σύνταξης:
- Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ
Κτίριο ΕΤΙΤΤΑ, 1ος όροφος, Λεωφόρος Ευαγόρου 39, 1066 Λευκωσία.
- Κυπριακός Οργανισμός Επενδύσεων και Αξιών Λίμιτεδ (CISCO)
Eurolife House, 2ος όροφος, Έβρου 4, Στρόβολος, Λευκωσία.
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Α. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Το παρόν περιληπτικό σημείωμα έχει συνταχθεί με βάση τον περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού
Δελτίου Νόμο 114(Ι) του 2005 και με βάση τον Κανονισμό 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Περιλαμβάνει σύντομη περιγραφή της δραστηριότητας και της επιχειρηματικής στρατηγικής της Εταιρείας.
Επίσης, περιλαμβάνει συνοπτικά στοιχεία της παρούσας Έκδοσης.
Το παρόν περιληπτικό σημείωμα αποτελεί εισαγωγή στο Ενημερωτικό Δελτίο / Πρόσκληση για Εγγραφή
(Prospectus). Επισημαίνεται ότι μόνο η μελέτη αυτού του περιληπτικού σημειώματος δεν είναι επαρκής για να
αποκτήσουν οι επενδυτές μια ολοκληρωμένη εικόνα για τη λήψη επενδυτικής απόφασης. Ως εκ τούτου, η
απόφαση για πιθανή επένδυση σε μετοχές της Εταιρείας, πρέπει να βασίζεται στο σύνολο των
πληροφοριών που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο.
Σε περίπτωση που εγερθεί ενώπιον δικαστηρίου αξίωση επενδυτή που συνδέεται με τις πληροφορίες που
περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο, τα τυχόν έξοδα μετάφρασης του Ενημερωτικού Δελτίου σε σχέση με την
όλη νομική διαδικασία φέρει ο ενάγων επενδυτής.
Τα πρόσωπα που υπέβαλαν την περίληψη του Ενημερωτικού Δελτίου και κάθε μετάφρασή του και ζήτησαν τη
δημοσίευση ή την κοινοποίησή του, υπέχουν αστική ευθύνη, μόνο εάν το εν λόγω σημείωμα είναι
παραπλανητικό, ανακριβές ή αντιφατικό προς άλλα μέρη του Ενημερωτικού Δελτίου.
1.

Η Εταιρεία

Η Primetel Plc (“Primetel”, “η Εταιρεία”) συστάθηκε στην Κύπρο στις 18 Ιουνίου 2003 ως Ιδιωτική Εταιρεία
περιορισμένης ευθύνης με αριθμό εγγραφής 139104, σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ.113. Στις 4
Ιουνίου 2007 η Εταιρεία μετατράπηκε από Ιδιωτική Εταιρεία σε Δημόσια Εταιρεία, σύμφωνα με απόφαση της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ημερομηνίας 4 Ιουνίου 2007.
Κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, η Primetel είναι 54% θυγατρική της Thunderworx
Limited. H τελική ιθύνουσα εταιρεία είναι η TeleDev East Limited (60,53% άμεση και έμμεση συμμετοχή) η
οποία συστάθηκε επίσης στην Κύπρο. Ο όμιλος εταιρειών της TeleDev East Limited δραστηριοποιείται στον
κλάδο των τηλεπικοινωνιών στην Κύπρο και στη Ρωσία.
2.

Ιδρυτικό Έγγραφο και Καταστατικό

Οι κύριοι σκοποί της Εταιρείας περιγράφονται στο άρθρο 3 του Ιδρυτικού της Εγγράφου οι οποίοι
επικεντρώνονται στον τομέα τηλεπικοινωνιών.
Αποσπάσματα από το Καταστατικό της Εταιρείας παρατίθενται στο Μέρος Δ23 του παρόντος Ενημερωτικού
Δελτίου.
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3.

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας απαρτίζεται από τους ακολούθους:
Περικλής Μαγκλής

- Πρόεδρος (Μη εκτελεστικός)

Ερμής Στεφάνου

- Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικός)

Φίλιππος Βατυλιώτης

- Μέλος (Εκτελεστικός)

Νίκος Έλληνας

- Μέλος (Εκτελεστικός)

Ανδρέας Χριστοδουλίδης

- Μέλος (Εκτελεστικός)

Ιωάννης Τιρκίδης

- Μέλος (Μη Εκτελεστικός)

4.

Διευθυντικό Προσωπικό της Εταιρείας

Τα μέλη της διεύθυνσης της Εταιρείας είναι τα ακόλουθα:
Ερμής Στεφάνου

- Διευθύνων Σύμβουλος

Φίλιππος Βατυλιώτης

- Εκτελεστικός Σύμβουλος

Ανδρέας Χριστοδουλίδης

- Διευθυντής Επιχειρήσεων

Νίκος Έλληνας

- Οικονομικός Σύμβουλος

Λούκας Χατζηλούκας

- Οικονομικός Διευθυντής

Vladimir Ivachencko

- Διευθυντής Ανάπτυξης Τηλεπικοινωνιακής Υποδομής

Άλεξ Γεωργιάδης

- Διευθυντής Λειτουργίας και Συντήρησης Τηλεπικοινωνιακής Υποδομής

Θεοδόσης Θεοδοσίου

- Διευθυντής Ρυθμιστικών Θεμάτων και Διασύνδεσης

Νίκος Σωτηρίου

- Διευθυντής Πωλήσεων

Στέφανος Στεφάνου

- Διευθυντής Μάρκετινγκ

Θεόδωρος Λουκαΐδης

- Διευθυντής Δικτύου Πρόσβασης

Άθως Κυριάκου

- Διευθυντής Πληροφορικής και Τεχνολογίας

Κρίστης Μηχαηλίδης

- Διευθυντής Κατασκευών και Εγκαταστάσεων

Μαρίνα Παπανικολάου

- Διευθυντής Διοίκησης

Μαριάννα Χατζηαντωνίου

- Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού

5.

Γραμματέας και Σύμβουλοι της Εταιρείας

Γραμματέας:

AAA Regent Consultants Limited
Ομήρου 20, Γρ. 301, 1097 Λευκωσία

Ελεγκτές & Σύμβουλοι Λογιστές:

KPMG

Νομικοί Σύμβουλοι:

Χρύσης Δημητριάδης
Fortuna Court
Λεωφόρος Μακαρίου ΙΙΙ, 3105 Λεμεσός

Ανεξάρτητοι Ελεγκτές
Διενεργήσαντες την Ανεξάρτητη
Εμπεριστατωμένη Λογιστική και
Οικονομική Μελέτη:

PricewaterhouseCoopers Limited
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Ανεξάρτητοι Νομικοί Σύμβουλοι
Διενεργήσαντες την Ανεξάρτητη
Εμπεριστατωμένη Νομική Μελέτη:

Ανδρέας Νεοκλέους & Σία

Διευθυντής Έκδοσης:

Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ

Ανάδοχοι Υπεύθυνοι Σύνταξης:

Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ
Κυπριακός Οργανισμός Επενδύσεων και Αξιών Λίμιτεδ (CISCO)

6.

Εγγεγραμμένο Γραφείο

Εγγεγραμμένο Γραφείο:

7.

Λεωφόρος Ομονοίας 141
The Maritime Centre, 3045 Λεμεσός

Συνοπτικές Πληροφορίες για την Εταιρεία

Η Primetel ασχολείται με την ανάπτυξη των υπηρεσιών Φωνής, Δεδομένων και Εικόνας. Η πείρα της σε
συνδυασμό με το γεγονός ότι αποτελεί μέλος του Ομίλου Εταιρειών Teledev East, ο οποίος κατέχει και
λειτουργεί ιδιόκτητα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα στο εξωτερικό, αναδεικνύουν την Primetel ως τον ιδανικότερο
παροχέα των υπηρεσιών αυτών στην Κύπρο.
Η Εταιρεία παρέχει τις υπηρεσίες της σε ιδιώτες, επιχειρήσεις και άλλους τηλεπικοινωνιακούς φορείς, καθώς
επίσης σε άλλους παροχείς υπηρεσιών Διαδικτύου στην Κύπρο. Η Primetel έχει δημιουργήσει και λειτουργεί,
σε παγκύπρια βάση, το μοναδικό ιδιωτικό δίκτυο ευρυζωνικών υπηρεσιών με τη χρήση οπτικών ινών. Το
διεθνές δίκτυο της επεκτείνεται σε Ελλάδα, Ρωσία και Ηνωμένο Βασίλειο με δικτυακούς κόμβους και
απευθείας συνδέσεις.
Η Primetel είναι σήμερα η μεγαλύτερη ιδιωτική εταιρεία τηλεπικοινωνιών στην Κύπρο, με αυτόνομη σταθερή
δικτυακή υποδομή σε παγκύπρια κλίμακα, ικανή να προσφέρει καινοτόμες υπηρεσίες στο καταναλωτικό κοινό.
8.

Προσωπικό της Εταιρείας

Ο μέσος όρος αριθμού υπαλλήλων που αποτελούν το ανθρώπινο δυναμικό της Εταιρείας για τα έτη 2005,
2006, 2007 και κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου παρουσιάζεται στον πιο κάτω
πίνακα:
Ημερομηνία
Ενημερωτικού
Δελτίου

31.12.2007

31.12.2006

31.12.2005

220

204

134

56

Αριθμός προσωπικού

Σημείωση: Το έτος 2005 μέρος του προσωπικού ανήκε στη Thunderworx.
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9.

Πληροφορίες για το Μετοχικό Κεφάλαιο

Κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, το Εγκεκριμένο Μετοχικό Κεφάλαιο της Primetel
Plc ανέρχεται σε €32.300.000 (£19.000.000) και είναι διαιρεμένο σε 190.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας
€0,17 (£0,10) η κάθε μια. Το Εκδομένο Μετοχικό Κεφάλαιο της Primetel Plc ανέρχεται σε €24.225.000
(£14.250.000) και είναι διαιρεμένο σε 142.500.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,17 (£0,10) η κάθε
μια.
10.

Κύριοι Μέτοχοι

Κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, οι μέτοχοι που κατέχουν άμεσα ποσοστό πέραν
του 5% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας είναι:
Μέτοχος

Αριθμός Μετοχών

Ποσοστό

9.299.996

6,53

%

TeleDev East Limited*
Thunderworx Limited

76.944.446

54,00

Manglis (Holdings) Limited

27.395.378

19,22

Celltech Limited
Σύνολο

27.395.378

19,22

141.035.196

98,97

*: Η TeleDev East Limited κατέχει το 93% του μετοχικού κεφαλαίου της Thunderworx Limited. Επομένως η άμεση και η
έμμεση συμμετοχή της στην Εταιρεία διαμορφώνεται σε 60,53%.

11.

Επιλεγμένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες

Οι πιο κάτω συνοπτικές επιλεγμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες για τα έτη 2005, 2006 και 2007
βασίζονται στις ετήσιες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.
Οι οικονομικές καταστάσεις για τα έτη 2005, 2006 και 2007 έχουν συνταχθεί με βάση τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) / Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ).
Οι επιλεγμένες συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες θα πρέπει να διαβαστούν σε συνάρτηση με τους
πλήρεις ετήσιους ελεγμένους λογαριασμούς και τις εκθέσεις ελεγκτών για τα υπό αναφορά έτη. Οι ελεγκτές
της Εταιρείας δεν έχουν εκφράσει οποιαδήποτε επιφύλαξη ή άρνηση γνώμης στις εκθέσεις τους για τα υπό
αναφορά έτη.
Σημειώνεται ότι έχουν γίνει αναπροσαρμογές που θεωρήθηκαν αναγκαίες για την διόρθωση των πιο κάτω:

•

Διόρθωση λανθασμένης λογιστικής αρχής που ακολουθήθηκε αναφορικά με:
(i) τον λογισμό της διαφοράς μεταξύ του τιμήματος απόκτησης των δραστηριοτήτων και στοιχείων
ενεργητικού της Thunderworx Limited και της λογιστικής τους αξίας, ούτως ώστε αυτή να λογιστεί στα ίδια
κεφάλαια ως αυτή να έλαβε χώρα προ της 1 Ιανουαρίου 2005,
(ii) την διαγραφή του κόστους αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατευθείαν από τα ίδια κεφάλαια.

•

Τη διόρθωση στην αναβαλλόμενη φορολογία του έτους 2006, ούτως ώστε να παρουσιαστεί σωστά η
ανάληψη των φορολογικών ζημιών της ιθύνουσας εταιρείας λόγω φορολογικής αναδιοργάνωσης.
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Όπως επεξηγείται στο Μέρος Δ11.2, η Εταιρεία εφάρμοσε από την 1η Ιανουαρίου 2005 νέα και αναθεωρημένα
ΔΠΧΠ που σχετίζονται με τις δραστηριότητές της.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται συνοπτικές επιλεγμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες της
Εταιρείας για τα έτη 2005, 2006 και 2007.

Κύκλος εργασιών
Μεικτό κέρδος
Ζημιά από εργασίες πριν από καθαρά έξοδα χρηματοδότησης
Καθαρά έξοδα χρηματοδότησης
Ζημιά πριν τη φορολογία
Ζημία έτους
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Σύνολο ενεργητικού
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Μη τρέχουσες υποχρεώσεις
Τρέχουσες υποχρεώσεις
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

Αναπροσαρμοσμένος

Αναπροσαρμοσμένος

2007
£

2006
£

2005
£

8.322.060
3.188.806
(1.113.702)
(273.945)
(1.387.647)
(1.267.919)
11.107.139
3.550.321
14.657.460
3.957.082
3.609.152
5.091.226
14.657.460

3.231.864
907.181
(1.757.353)
(134.083)
(1.891.436)
(1.574.654)
6.679.689
2.248.453
8.928.142
2.761.011
2.776.156
3.390.975
8.928.142

1.834.142
853.281
(361.520)
(69.748)
(431.268)
(504.000)
7.672.800
419.047
8.091.847
4.407.685
1.298.967
2.385.195
8.091.847

Σημείωση: Μέχρι τον Οκτώβριο του 2005 οι δραστηριότητες της Εταιρείας διεκπεραιώνονταν από την Thunderworx.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται στοιχεία για την κατάσταση του χρηματοοικονομικού χρέους και των
ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας. Δεν έχει γίνει οποιαδήποτε σημαντική μεταβολή στα ποσά μέχρι την
ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.
Αναπροσαρμοσμένος

Αναπροσαρμοσμένος

2007
£

2006
£

2005
£

ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ
Ολικό τρέχον χρέος
Εξασφαλισμένο
Εγγυημένο
Μη εξασφαλισμένο / Μη εγγυημένο

1.110.853
0
1.110.853
0

520.953
0
520.953
0

0
0
0
0

Ολικό μακροπρόθεσμο χρέος
Εξασφαλισμένο
Εγγυημένο
Μη εξασφαλισμένο / Μη εγγυημένο

4.716.700
0
4.716.700
0

1.796.031
0
1.796.031
0

0
0
0
0

14.250.000
(11.506.908)
1.213.990
3.957.082

13.000.000
(10.238.989)
0
2.761.011

13.000.000
(8.592.315)
0
4.407.685

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό Κεφάλαιο
Νόμιμο αποθεματικό
Άλλα αποθεματικά
ΟΛΙΚΟ

Σημείωση: Μέχρι τον Οκτώβριο του 2005 οι δραστηριότητες της Εταιρείας διεκπεραιώνονταν από την Thunderworx.
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Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται στοιχεία για την κατάσταση του καθαρού χρηματοοικονομικού
χρέους της Εταιρείας. Δεν έχει γίνει οποιαδήποτε σημαντική μεταβολή στα ποσά μέχρι την ημερομηνία του
παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.
Αναπροσαρμοσμένος

Αναπροσαρμοσμένος

31.03.2008

2007

2006

2005

£

£

£

£

Μετρητά

108.235

103.538

15.822

649

Αντίστοιχα μετρητών

621.391

568.301

631.628

24.795

Επενδύσεις για εμπορία

0

0

0

0

729.626

671.839

647.450

25.444

Τρέχον λογαριασμός εισπρακτέος

0

0

0

0

Τρέχον τραπεζικό δάνειο

0

0

0

0

Τρέχον μέρος μακροπρόθεσμου δανείου

303.822

1.110.853

520.953

0

Άλλον τρέχον χρηματοοικονομικό δάνειο

0

0

0

0

Τρέχον χρηματοοικονομικό δάνειο

303.822

1.110.853

520.953

0

Καθαρό τρέχον χρηματοοικονομικό χρέος

425.804

439.014

126.497

25.444

10.225.903

4.716.700

1.796.031

0

0

0

0

0

Ρευστότητα

Μακροπρόθεσμα δάνεια
Χρεόγραφα εκδομένα
Άλλα μακροπρόθεσμα δάνεια
Μακροπρόθεσμο χρηματοοικονομικό χρέος
Καθαρό χρηματοοικονομικό χρέος

0

0

0

0

10.225.903

4.716.700

1.796.031

0

9.800.099

4.277.686

1.669.534

25.444

Σημείωση: Μέχρι τον Οκτώβριο του 2005 οι δραστηριότητες της Εταιρείας διεκπεραιώνονταν από την Thunderworx.

12.

Στοιχεία για Συναλλαγές με Συνδεδεμένα Μέρη

Οι συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη κατά τα έτη 2005, 2006 και 2007 οι οποίες βεβαιώνεται ότι διεξήχθησαν
στη συνήθη πορεία των εργασιών της Εταιρείας και με συνήθεις εμπορικούς όρους και ύστερα από έγκριση
από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
Επίσης, όπως αναφέρεται στο Μέρος Δ24 του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, υπάρχουν συμφωνίες της
Primetel Plc με τον Όμιλο Francoudi & Stephanou, με την εταιρεία Federated Agencies Limited, με την
εταιρεία Logica Developments Ltd, Vatiliotis & Vatiliotou, με την εταιρεία TeledevEast, με την εταιρεία Lametus
Holdings Ltd και με την εταιρεία Aeolos Travel.
Η Εταιρεία έχει διάφορα υπόλοιπα με συγγενικά μέρη που έχουν προκύψει από εμπορικές συναλλαγές. Τα
συνολικά πόσα εισπρακτέα από συγγενικά μέρη στις 31 Δεκεμβρίου 2007, ήταν ύψους £281.030 (2006:
£503.027). Τα συνολικά πόσα πληρωτέα στα συγγενικά μέρη στις 31 Δεκεμβρίου 2007, ήταν ύψους £203.889
(2006: £1.776.615).
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Σημειώνεται ότι από τις 31 Δεκεμβρίου 2007 μέχρι την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου δεν
έχει προκύψει ουσιώδης μεταβολή στις πληροφορίες που παρατίθενται σχετικά με τις συναλλαγές με
συνδεδεμένα μέρη.
Οι συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη, έχουν ως ακολούθως:
12.1

Υπόλοιπα με συγγενικές εταιρείες

Ποσά που οφείλονται από την τελική ιθύνουσα εταιρεία
2007
£

Teledev East Ltd

-

2006
£

457.847

2005
£

3.624.884

Ποσά που οφείλονται από συγγενικές εταιρείες

Aeolos Travel
Aeolos Travel Ltd
Teledev East Ltd
Alpha Copy Limited
Xerographic Systems Ltd
Aeolos Swiss (CapoBay) Ltd
Teleset Network Public Company Limited
Spidernet Services Public Limited

2007
£

2006
£

2005
£

7.298
7.545
1.524
40.189
56.556

5.365
110
8.719
742
448
29.796
45.180

7.867
276
8.143

2007
£

2006
£

2005
£

224.474

(648.054)

(355.816)

Ποσό που οφείλεται από/στην ιθύνουσα εταιρεία

Thunderworx Limited
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Ποσά που οφείλονται σε συγγενικές εταιρείες

Francoudi & Stephanou Insurance Limited

2007
£

2006
£

2005
£

55.574

-

-

124.781

84.771

1.835.001

Xerographic System Limited

3.691

5.406

-

Logica Development Limited

2.575

5.718

-

-

60.000

-

Francoudi & Stephanou Ltd

Celltech Limited

-

-

178

1.569

-

-

15.000

-

-

699

-

-

203.889

155.895

1.835.179

2007
£

2006
£

2005
£

-

980.125

1.298.967

2007

2006

2005

£

£

£

60.000

2.160

-

1.558

2.804

334

61.558

4.964

334

Francoudi & Stephanou Limited

68.907

48.057

1.810

Aeolos Travel

62.388

61.100

6.707

Alpha Copy Limited
Aeolos Cyprus Travel Limited
Lametus Holdings Limited
Teleset Network Public Company Limited

Ποσό που οφείλεται στο Διοικητικό Σύμβουλο

Ερμής Στεφάνου

12.2

Συναλλαγές με συγγενικές εταιρείες

Πωλήσεις Υπηρεσιών

Με ιθύνουσα και τελική εταιρεία
Thunderworx Limited
Teledev East Ltd

Με συγγενικά μέρη

Aeolos Travel Ltd

2.737

2.829

-

Xerographic Systems Ltd

14.655

10.958

240

Alpha Copy Limited

14.598

11.488

-

680

645

-

2.062

390

-

352.959

25.910

-

Aeolos Swiss (CapoBay) Ltd
Teletset Network Public Company Limited
Spidernet Services Public Limited
Telecet Limited

12

1.200

-

520.186

161.377

8.757

-

581.744

166.341

9.091
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Αγορές προϊόντων και υπηρεσιών
2007
£

2006
£

2005
£

45.700

-

Με τελική ιθύνουσα
Teledev East Limited

Ενοίκιο και ηλεκτρισμός

76.214

Με συγγενικά μέρη
Francoudi & Stephanou Insurance Ltd

Ασφάλειες

76.200

-

-

Francoudi & Stephanou Limited

Υπηρεσίες

417.562

334.160

4.837

Logica Development Limited

Ενοίκια

82.331

59.856

-

Celltech Limited

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

45.000

60.000

-

Lametus Holdings Limited

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

15.000

-

-

Xerographic System Limited

Εξοπλισμός γραφείου

32.000

19.959

-

Aeolos Cyprus Travel Limited

Εισιτήρια ταξιδιών

12.450

10.548

-

Aeolos Travel

Ενοίκιο

4.036

3.345

-

Alpha Copy Limited

Αγορές

Spidernet Service Public Limited

Υπηρεσίες

6.738

3.751

155

109.903

-

-

809.220

491.619

4.992

877.434

537.319

4.992

2007
£

2006
£

2005
£

1.414

4.348

-

-

6.017

-

1.414

10.365

-

Τόκοι που πληρώθηκαν

Francoudi & Stephanou Limited
Ερμής Στεφάνου

12.3

Συναλλαγές με διευθυντή

Αμοιβή για παροχή συμβουλευτικών και τεχνικών υπηρεσιών ανάπτυξης δικτύου

2007

2006

2005

£

£

£

40.000

24.000

25.500

Το πιο πάνω ποσό κεφαλαιοποιήθηκε στα ακίνητα εγκαταστάσεις και εξοπλισμός στην κατηγορία “Δίκτυο
οπτικών ινών και τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός”.

13

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ (PROSPECTUS)

13.

Στόχοι και Προοπτικές της Εταιρείας

Οι βασικοί στόχοι μπορούν να συνοψιστούν στα εξής:
Η σταδιακή αύξηση της γεωγραφικής κάλυψης του ευρυζωνικού δικτύου της εταιρείας σε όλες τις
πόλεις και σταδιακά στα χωριά, ώστε να καταστεί δυνατή η πρόσβαση σε όλο και περισσότερους
πιθανούς πελάτες.
Ο περαιτέρω εμπλουτισμός της γκάμας των τηλεοπτικών καναλιών με υψηλής στάθμης
περιεχόμενο. Η επέκταση των διαδραστικών υπηρεσιών ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στον
πελάτη να διαχειρίζεται από μόνος του σε μεγάλο βαθμό, την πλατφόρμα πολλών υπηρεσιών της
Εταιρείας .
Η συνεχής οργανική ανάπτυξη της Εταιρείας και η αναζήτηση ελκυστικών ευκαιριών εξαγοράς
συναφών εταιρειών ώστε να επιταχυνθεί η ανάπτυξη της.
14.

Προορισμός Κεφαλαίων Παρούσας Έκδοσης

Το καθαρό προϊόν της Έκδοσης μετά την αφαίρεση των εξόδων της Έκδοσης, προορίζεται για την περαιτέρω
ανάπτυξη και αναβάθμιση υπηρεσιών με στόχο την προσφορά ενός πληρέστερου πακέτου υπηρεσιών
τηλεπικοινωνίας για τον καταναλωτή (για ιδιωτική ή επαγγελματική χρήση), την επέκταση της ευρυζωνικής
υποδομής και δικτύου της Εταιρείας και γενικά για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου της Εταιρείας
(βλέπε Μέρος Δ13).
15.

Έξοδα της Έκδοσης

Τα συνολικά έξοδα της Έκδοσης, συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματικών αμοιβών που θα καταβληθούν
στους ελεγκτές, νομικούς συμβούλους, διευθυντές και συμβούλους έκδοσης, εκτυπωτικά, διαφημιστικά, κ.λπ.,
υπολογίζονται σε €200.000 περίπου.

14

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ (PROSPECTUS)

15.

Κύρια Στοιχεία Έκδοσης

ΕΚΔΟΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:

Primetel Plc.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ:

22 Μαΐου 2008

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ:

€32.300.000 (£19.000.000) και είναι διαιρεμένο σε 190.000.000
μετοχές ονομαστικής αξίας €0,17 (£0,10) η κάθε μια.

ΕΚΔΟΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΙΝ

€24.225.000 (£14.250.000) και είναι διαιρεμένο σε 142.500.000

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΚΔΟΣΗ:

συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,17 (£0,10) η κάθε μια.

ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ:

Έκδοση και Δημόσια Προσφορά μέχρι 15.102.000 νέων μετοχών
ονομαστικής αξίας €0,17 (£0,10) η κάθε μια ως ακολούθως:
750.000

μετοχές

θα

διατεθούν

δωρεάν

σε

μέλη

του

προσωπικού και αξιωματούχους της Εταιρείας στις 15 Ιουλίου
2008.
4.000.000 μετοχές θα διατεθούν στους συνδρομητές της
Εταιρείας οι οποίοι θα είναι καταχωρημένοι στο πελατολόγιο
της Εταιρείας στις 6 Ιουνίου 2008 με τιμή διάθεσης που θα
καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
7.500.000 μετοχές θα διατεθούν σε επαγγελματίες επενδυτές
και σε περιορισμένο κύκλο προσώπων με τιμή διάθεσης που
θα καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
2.852.000 μετοχές θα διατεθούν με Δημόσια Προσφορά στο
ευρύ κοινό με τιμή διάθεσης η οποία θα καθοριστεί από το
Διοικητικό Συμβούλιο και θα είναι ίση με αυτή που θα ισχύσει
στη διάθεση των μετοχών σε επαγγελματίες επενδυτές και σε
περιορισμένο κύκλο προσώπων.
Σε περίπτωση που η ζήτηση σε μία από τις τρεις κατηγορίες
(συνδρομητές, επαγγελματίες επενδυτές και περιορισμένος κύκλος
προσώπων

και

ευρύ

κοινό)

υπολείπεται

της

αντίστοιχης

προσφοράς και δεν έχει ικανοποιηθεί πλήρως η ζήτηση στην άλλη
κατηγορία, οι πλεονάζουσες μετοχές θα μπορούν να μεταφέρονται
στην κατηγορία με την ανικανοποίητη ζήτηση. Σε αυτή την
περίπτωση, παύει να ισχύει ο προαναφερόμενος αριθμός μετοχών
ο οποίος διατίθεται ανά κατηγορία επενδυτών.
Έκδοση και παραχώρηση 26.267.000 δωρεάν Δικαιώματα Αγοράς
Μετοχών

(ΔΑΜ)

2008/2011

στους

Μετόχους

που

είναι

εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μελών της Εταιρείας κατά την
ημερομηνία έκδοσης των νέων μετοχών, με αναλογία 1 ΔΑΜ για
κάθε 6 μετοχές που κατέχονται.
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΚΔΟΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ

Μέχρι €26.792.340 (£15.760.200) διαιρεμένο σε 157.602.000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ Χ.Α.Κ.:

συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,17 (£0,10) η κάθε μια.
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ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ:

€0,17 (£0,10) η κάθε μια.

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ:

Όλες οι νέες μετοχές θα έχουν τα ίδια δικαιώματα (rank pari pasu)
με τις υφιστάμενες μετοχές για όλους τους σκοπούς.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ Χ.Α.Κ.:

Μετά τη ολοκλήρωση της παρούσας Έκδοσης, και μετά την
εξασφάλιση

της

σχετικής

έγκρισης

του

Συμβουλίου

του

Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, νοουμένου ότι ικανοποιηθούν όλες
οι αιρέσεις / όροι τους οποίους καθόρισε το Χ.Α.Κ. στην
προέγκρισή του, οι μετοχές της Εταιρείας θα εισαχθούν και θα
διαπραγματεύονται στην Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α.Κ. εφόσον
εξασφαλισθεί ότι μετά την παραχώρηση των μετοχών που
προσφέρονται προς το ευρύ επενδυτικό κοινό με Δημόσια
Προσφορά το μετοχικό της κεφάλαιο θα είναι ικανοποιητικά
διεσπαρμένο στο ευρύ κοινό. Η προέγκριση από το Συμβούλιο του
Χ.Α.Κ. έχει δοθεί στις 19 Μαΐου 2008.
ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Χ.Α.Κ.:

Τίτλος μίας (1) μετοχής.

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ:

Το καθαρό προϊόν της Έκδοσης μετά την αφαίρεση των εξόδων
της Έκδοσης, προορίζεται για την περαιτέρω ανάπτυξη και
αναβάθμιση

υπηρεσιών

πληρέστερου

πακέτου

με

στόχο

υπηρεσιών

την

προσφορά

τηλεπικοινωνίας

για

ενός
τον

καταναλωτή (για ιδιωτική ή επαγγελματική χρήση), την επέκταση
της ευρυζωνικής υποδομής και δικτύου της Εταιρείας και γενικά για
την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου της Εταιρείας (βλέπε
Μέρος Δ13).
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ:

Η επένδυση σε μετοχές της Εταιρείας θα απολαμβάνει τα
φορολογικά κίνητρα τα οποία προνοούνται από τη Φορολογική
Νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας (βλέπε Μέρος Η2).

ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ:

Η μερισματική πολιτική της Εταιρείας θα καθορίζεται από το
Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη τα εισοδήματα
της Εταιρείας, την οικονομική της κατάσταση, τις κεφαλαιακές της
υποχρεώσεις και τις προοπτικές κερδοφορίας. Κάτω από το
πρίσμα αυτό, πρόθεση της Εταιρείας είναι όπως διανέμει στους
μετόχους ικανοποιητικό ποσοστό μερίσματος, αφού λάβει υπόψη
και τους πιο πάνω παράγοντες (βλέπε Μέρος Δ20).

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΣΕ

Απαγορεύεται αφενός η αποστολή, διανομή, ταχυδρόμηση ή με

ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ:

οποιοδήποτε άλλο τρόπο προώθηση αντιγράφων του παρόντος
Ενημερωτικού Δελτίου και κάθε προωθητικού και σχετικού με την
παρούσα δημόσια προσφορά εγγράφου ή άλλου υλικού από
οποιοδήποτε πρόσωπο προς ή από τις Εξαιρούμενες Χώρες και
αφετέρου η εξάσκηση των Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών από
πρόσωπα των Εξαιρούμενων Χωρών.
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16.

Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα Έκδοσης Μετοχών

Ημερομηνίες

Γεγονότα

19.05.2008

Λήψη προέγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α.Κ.

21.05.2008

Έναρξη παρουσιάσεων (Roadshows) σε επαγγελματίες επενδυτές (pre-marketing)

05.06.2008

Λήξη παρουσιάσεων (Roadshows) σε επαγγελματίες επενδυτές (pre-marketing)

06.06.2008

Γνωστοποίηση τιμής διάθεσης

09.06.2008

Έναρξη Δημόσιας Προσφοράς

18.06.2008

Λήξη Δημόσιας Προσφοράς

Ν

Επίτευξη της ελάχιστης διασποράς και Έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α.Κ. για
εισαγωγή και διαπραγμάτευση στο Χ.Α.Κ.

Ν+2

Αποστολή επιστολής παραχώρησης μετοχών και επιστροφή υπολοίπου ποσού στους επενδυτές.

Ν + 14

Πίστωση λογαριασμών μετόχων στο Κεντρικό Αποθετήριο του Χ.Α.Κ..

Ν + 15

Έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών στο Χ.Α.Κ..

Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της Δημόσιας Προσφοράς καθώς και η τιμή διάθεσης θα ανακοινωθούν
εγκαίρως με ανακοίνωση στο Χ.Α.Κ. και μέσω του Τύπου ή με έκδοση Συμπληρωματικού Ενημερωτικού
Δελτίου (αν εφαρμόζεται).
Σημειώνεται ότι το πιο πάνω χρονοδιάγραμμα είναι ενδεικτικό έτσι ώστε το κοινό να έχει μια αρχική χρονική
εκτίμηση των ενεργειών μέχρι την έναρξη της διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α.Κ.. Το πιο
πάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αρκετούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί με
σχετική ανακοίνωση στο Χ.Α.Κ. και μέσω του τύπου.
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17.

Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα Έκδοσης Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών (ΔΑΜ) 2008/2011

Ημερομηνίες

Γεγονότα

Θα είναι η ίδια με την

Ημερομηνία έγκρισης εισαγωγής των ΔΑΜ. Μέτοχοι οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι

ημερομηνία επίτευξης της

στο Μητρώο Μελών της Εταιρείας κατά την ημερομηνία έκδοσης των νέων μετοχών θα

ελάχιστης διασποράς και

έχουν και το δικαίωμα να αποκτήσουν δωρεάν ένα (1) ΔΑΜ για κάθε έξι (6) μετοχές

έγκριση από το ΔΣ του

που θα κατέχουν.

Χ.Α.Κ. για εισαγωγή και
διαπραγμάτευση των
μετοχών στο Χ.Α.Κ..
Θα είναι η ίδια ημερομηνία

Ημερομηνία αποστολής των επιστολών παραχώρησης ΔΑΜ 2008/2011.

με την ημερομηνία
αποστολής παραχώρησης
των μετοχών.
Η ημερομηνία θα

Ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης και μεταβίβασης των ΔΑΜ 2008/2011.

ανακοινωθεί εφόσον το

(εφόσον το Χ.Α.Κ. βεβαιωθεί ότι το μητρώο των ΔΑΜ της Εταιρείας έχει κατατεθεί σε

Χ.Α.Κ. βεβαιωθεί ότι το

ηλεκτρονική μορφή και πληροί όλες τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από το Χ.Α.Κ.)

μητρώο των ΔΑΜ της
Εταιρείας έχει κατατεθεί
σε ηλεκτρονική μορφή και
πληροί όλες τις
προϋποθέσεις που έχουν
τεθεί από το Χ.Α.Κ.
1-10 Δεκεμβρίου 2008

Περίοδος εξάσκησης των ΔΑΜ 2008/2011 για αγορά μετοχών της Εταιρείας.

1-10 Δεκεμβρίου 2009
1-10 Δεκεμβρίου 2010
1-10 Δεκεμβρίου 2011
5 εργάσιμες ημέρες μετά

Ημερομηνία έκδοσης και αποστολή των επιστολών παραχώρησης για τις μετοχές που

τις 10 Δεκεμβρίου κάθε

προκύπτουν από την εξάσκηση των ΔΑΜ.

χρόνου από

(εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την τελευταία ημερομηνία της κάθε περιόδου

το 2008 μέχρι το 2011.

εξάσκησης)

Δέκα (10) εργάσιμες

Ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης και μεταβίβασης των μετοχών της Εταιρείας

ημέρες από την

που θα προκύψουν από την εξάσκηση των ΔΑΜ.

ημερομηνία αποστολής

(δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία αποστολής των επιστολών

των επιστολών

παραχώρησης των νέων μετοχών και εφόσον το Χ.Α.Κ. βεβαιωθεί ότι το μητρώο των

παραχώρησης των νέων

κατόχων των συνήθων μετοχών της Εταιρείας έχει κατατεθεί σε ηλεκτρονική μορφή και

μετοχών

πληροί όλες τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από το Χ.Α.Κ.)

Σημειώνεται ότι το πιο πάνω χρονοδιάγραμμα είναι ενδεικτικό έτσι ώστε το κοινό να έχει μια αρχική χρονική
εκτίμηση των ενεργειών μέχρι την έναρξη της διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α.Κ.. Το πιο
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πάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αρκετούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί με
σχετική ανακοίνωση στο Χ.Α.Κ. και μέσω του τύπου.
18.

Φορολογία

Λεπτομέρειες για το φορολογικό καθεστώς για τον επενδυτή, καθώς και για το φορολογικό καθεστώς της
Εταιρείας παρατίθενται στο Μέρος Η2 του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.
19.

Επενδυτικοί Κίνδυνοι

Η επένδυση σε μετοχές της Primetel εμπεριέχει αριθμό κινδύνων που σχετίζονται μεταξύ άλλων με τον τομέα
στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία και τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες, γενικότερους
οικονομικούς, πολιτικούς, νομοθετικούς και κανονιστικούς παράγοντες και παράγοντες που αφορούν τους
τίτλους της παρούσας Έκδοσης. Οι επενδυτικοί κίνδυνοι παρατίθενται στο Μέρος Β του παρόντος
Ενημερωτικού Δελτίου.
Οι επενδυτές προτρέπονται να λάβουν σοβαρά υπόψη τους παράγοντες αυτούς, σε συνάρτηση με τις λοιπές
πληροφορίες που παρατίθενται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο πριν προβούν σε οποιαδήποτε επενδυτική
απόφαση.
Επιπλέον, οι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που αναφέρονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο ενδέχεται να μην
είναι οι μόνοι που πιθανόν να αντιμετωπίσει η Εταιρεία. Πρόσθετοι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που επί του
παρόντος δεν είναι δεδομένοι ή που θεωρούνται επουσιώδεις, μπορεί να επιδράσουν δυσμενώς τις
επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρείας.
20.

Έγγραφα Διαθέσιμα για Επιθεώρηση

Αντίγραφα των ακόλουθων εγγράφων της Primetel Plc θα είναι διαθέσιμα για επιθεώρηση κατά τις συνήθεις
εργάσιμες ημέρες, μεταξύ των ωρών 8:30 π.μ. μέχρι 12:00 το μεσημέρι, στο εγγεγραμμένο γραφείο της
Εταιρείας για όλη την περίοδο ισχύος του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου:
του Ιδρυτικού Εγγράφου και Καταστατικού της Εταιρείας (επιλεγμένα άρθρα του Καταστατικού
παρουσιάζονται στο Μέρος Δ23 του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου),
των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τα έτη 2005-2007,
των συγκαταθέσεων και βεβαιώσεων που αναφέρονται στο Μέρος Δ28 του παρόντος Ενημερωτικού
Δελτίου.
Σημειώνεται ότι οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας είναι επίσης διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της
Εταιρείας www.prime-tel.com.
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Β. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Η Εταιρεία εκτίθεται σε κινδύνους που είναι δυνατό να επηρεάσουν δυσμενώς τα αποτελέσματά της και την
υλοποίηση των στρατηγικών της στόχων. Η Εταιρεία παρακολουθεί τους κινδύνους που αφορούν τις εργασίες
της συνεχώς με διάφορους τρόπους ώστε να αποφεύγεται η συσσώρευση υπέρμετρων κινδύνων. Η φύση
των κινδύνων αυτών εξηγείται πιο κάτω.
Η επένδυση στους προσφερόμενους τίτλους χαρακτηρίζεται, επίσης, από επενδυτικούς κινδύνους που
αφορούν τους συγκεκριμένους τίτλους και τα επενδυτικά χαρακτηριστικά τους, οι οποίοι μπορεί να
επηρεάσουν αρνητικά την αξία και απόδοσή τους.
Οι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που περιγράφονται παρακάτω μπορεί να μην είναι οι μόνοι που ενδεχομένως να
αντιμετωπίσει η Εταιρεία. Πρόσθετοι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που επί του παρόντος δεν είναι γνωστοί ή που
θεωρούνται επουσιώδεις μπορεί να επιδράσουν δυσμενώς στις επιχειρηματικές δραστηριότητες της
Εταιρείας.
1.

Κίνδυνοι που Σχετίζονται με τις Επιχειρηματικές Δραστηριότητες της Εταιρείας

Ανταγωνισμός
Ο τομέας τηλεπικοινωνιών αναπτύσσεται και μεταβάλλεται συνεχώς. Τεχνολογικές αναβαθμίσεις καθώς και
νέες υπηρεσίες που εισάγονται, πιθανόν να συμβάλουν σε διαφοροποίηση των πηγών εισοδημάτων και των
ποσοστών κερδοφορίας στο μέλλον. Επίσης, η ένταση του ανταγωνισμού πιθανόν να επηρεάσει τα
περιθώρια κέρδους ή και να οδηγήσει σε μείωση μεριδίου αγοράς της Εταιρείας. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο
κυριότερος ανταγωνιστής της Εταιρείας είναι η Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου η οποία κατέχει και το
μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς της κυπριακής αγοράς τηλεπικοινωνιών. Άλλοι ανταγωνιστές της Εταιρείας είναι οι
εταιρείες ΟΤΕΝΕΤ, Cablenet και Netway.
Η διατήρηση του υφιστάμενου μεριδίου αγοράς που η Εταιρεία κατέχει αλλά και η περαιτέρω διεύρυνσή του
απαιτούν μία σειρά κινήσεων, όπως η συνεχής αναβάθμιση του τηλεπικοινωνιακού της δικτύου σύμφωνα με
τις τεχνολογικές εξελίξεις, η ανταγωνιστική τιμολογιακή πολιτική, οι έντονες προωθητικές ενέργειες κ.λπ., μέσα
σε ένα ιδιαίτερα έντονο ανταγωνιστικό περιβάλλον.
Εξάρτηση από σημαντικές συμβάσεις
- Συνεργασία με την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Η Εταιρεία έχει συνάψει συνεργασία με την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (“ΑΗΚ”) για μίσθωση μέρους της
τηλεπικοινωνιακής της υποδομής και άλλων υπηρεσιών και διευκολύνσεων που διαθέτει η ΑΗΚ. Η συμφωνία
συνεργασίας με την ΑΗΚ δεν έχει ημερομηνία λήξης. Τερματισμός της συμφωνίας μπορεί να γίνει σε
περίπτωση που ο στρατηγικός συνεργάτης της ΑΗΚ δεν ανταποκρίνεται στις οικονομικές υποχρεώσεις που
προκύπτουν από τη σχετική συμφωνία. Κάτι τέτοιο είναι απίθανο να συμβεί λόγω του υφιστάμενου αριθμού
πελατών της Εταιρείας και των εσόδων που ήδη πραγματοποιεί, ενώ η συνδρομητική βάση και τα
συνεπαγόμενα έσοδα συνεχώς αυξάνονται. Η Εταιρεία στο μεταξύ βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο
προγραμματισμού και εφαρμογής σχεδίου για δημιουργία εναλλακτικού υπόγειου δικτύου οπτικών ινών κατά
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μήκος των αυτοκινητοδρόμων που συνδέουν τις βασικές πόλεις, ώστε η εξάρτηση της από το δίκτυο οπτικών
ινών της ΑΗΚ να περιοριστεί στο ελάχιστο.
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του ανεξάρτητου νομικού ελέγχου που διενεργήθηκε από το
νομικό οίκο Ανδρέας Νεοκλέους & Σία («Μελέτη του Ανεξάρτητου Νομικού Οίκου»), η συμφωνία αυτή είναι
πολύ σημαντική για τη λειτουργία της Εταιρείας και θα πρέπει από κάθε άποψη να διαφυλάσσεται η εύρυθμη
λειτουργία της, ενώ τυχόν παραβίαση των όρων μπορεί να τερματίσει την συνεργασία με απρόβλεπτες
συνέπειες για την Εταιρεία. Σήμερα εκκρεμεί διαιτησία που αφορά το ύψος των οφειλόμενων ενοικίων της
Εταιρείας προς την ΑΗΚ, τα οποία ανέρχονται σε £158.125. Για αυτό επισημαίνεται ότι η εκκρεμούσα
διαιτησία για την καταβολή ενοικίων θα πρέπει να διευθετηθεί σύντομα ώστε να εκλείψει αυτή η εκκρεμότητα
(βλέπε σελ. 189-190 “Προθέσεις της Primetel”).
Επίσης, στη Μελέτη του Ανεξάρτητου Νομικού Οίκου αναφέρεται ότι θεωρείται σημαντικός ο όρος του
συμβολαίου, με βάση τον οποίο η ΑΗΚ έχει δικαίωμα αγοράς μέχρι και 40% των μετοχών της Εταιρείας, μετά
από εξάμηνη κοινοποίηση προς την ΑΗΚ της απόφασης της Εταιρείας για υποβολή αίτησης ένταξης της στο
Χρηματιστήριο. Η κοινοποίηση αυτή έχει εγκαίρως σταλεί στην ΑΗΚ και σύμφωνα με την Εταιρεία η ΑΗΚ δεν
έχει δώσει οποιαδήποτε απάντηση ή ανταπόκριση στην Εταιρεία σε σχέση με την πιο πάνω ειδοποίηση μέχρι
σήμερα. Το δικαίωμα αυτό, εφόσον δεν ασκήθηκε, θα τερματιστεί κατά την υποβολή του Ενημερωτικού
Δελτίου της Εταιρείας προς τις αρμόδιες αρχές του Χρηματιστηρίου υπό την επιφύλαξη ότι έχει δοθεί η
προβλεπόμενη ειδοποίηση στην ΑΗΚ που προβλέπεται στην εν λόγω συμφωνία, κάτι το οποίο η Εταιρεία έχει
διαβεβαιώσει ότι έχει γίνει εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων. Σε περίπτωση που για
οποιοδήποτε λόγο δεν εισαχθούν οι τίτλοι της Εταιρείας στο Χ.Α.Κ., αν και η εν λόγω συμφωνία δεν
αναφέρεται σε αυτό το ενδεχόμενο, υπάρχει σοβαρή περίπτωση η πιο πάνω επιλογή («option») της ΑΗΚ να
συνεχίσει να υφίσταται (βλέπε σελ. 189-190 “Προθέσεις της Primetel”).
Επιπρόσθετα, στη Μελέτη του Ανεξάρτητου Ελεγκτικού Οίκου αναφέρεται ότι, μετά την πάροδο 5 χρόνων από
την ημερομηνία κατάρτισης της εν λόγω συμφωνίας, εάν η ΑΗΚ αποφασίσει να μην εξασκήσει την πιο πάνω
επιλογή, θα δικαιούται να λαμβάνει ένα μερίδιο ίσο με 3% των καθαρών κερδών της Εταιρείας για κάθε έτος
για το οποίο η συμφωνία είναι σε ισχύ.
- Σχέση με την Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου
Όπως ήδη αναφέρθηκε, η Εταιρεία διαθέτει το δικό της ανεξάρτητο δίκτυο. Ωστόσο, για να εισέλθει στις οικίες
των πελατών της χρειάζεται τη συνεργασία της ΑΤΗΚ (“the last mile”). Βάσει ευρωπαϊκών οδηγιών, η ΑΤΗΚ
είναι υπόχρεη να παρέχει τη συνεργασία της σε αυτό τον τομέα, η οποία διέπεται από το έγγραφο Αναφοράς
Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο (Reference Unbundling Offer) το οποίο έχει υπογραφεί από
τα δύο μέρη.
Όπως αναφέρεται στη Μελέτη του Ανεξάρτητου Νομικού Οίκου, το μόνο πρόβλημα που δυνατό να υπάρξει με
την ΑΤΗΚ σχετίζεται με τους ακριβείς όρους των συμφωνιών. Με δεδομένο ότι μερικές από τις συμφωνίες δεν
υπογράφονται από τα συμβαλλόμενα μέρη, υπάρχει ασάφεια ως προς τους τελικούς όρους αυτών των
συμφωνιών και κατά πόσο τα συμφωνητικά έγγραφα αντικατοπτρίζουν σωστά τη θέληση και τη συμφωνία
που έχει επιτευχθεί μεταξύ των συμβαλλόμενων. Ως εκ τούτου, σε περίπτωση αμφισβήτησης των όρων αυτών
των συμφωνιών, δυνατό να χρειαστεί επιπρόσθετη μαρτύρια προς απόδειξη τους. Όσον αφορά το θέμα της
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έλλειψης ημερομηνίας από κάποια συμβόλαια, αυτό δυνατό να δημιουργήσει ασάφεια ως προς την
ημερομηνία κατάρτισης και ισχύς αυτών των συμφωνιών και δυνατό να χρειαστεί επιπρόσθετη μαρτύρια προς
απόδειξη της ημερομηνίας που τέθηκαν σε ισχύ (βλέπε σελ. 189-190 “Προθέσεις της Primetel”).
- Συνεργασία με Κυβερνητικές Αρχές
Πέρα από την συνεργασία με την ΑΤΗΚ, η Εταιρεία χρειάζεται την συνεργασία άλλων κρατικών Αρχών και
υπηρεσιών (π.χ. Υπουργείο Σ&Ε, Υπουργείο Εσωτερικών, Δήμους / τοπικές αυτοδιοικήσεις, Δημόσια Έργα)
για να μπορεί να αναπτύσσει έγκαιρα και αποτελεσματικά το δίκτυό της.
- Συμφωνία με την Bezeq International
H Primetel υπόγραψε συμφωνία με την Bezeq International («Bezeq») που αντιπροσωπεύει την ενοικίαση
επιπλέον χωρητικότητας γραμμών δικτύου από την Bezeq μέχρι το 2012. Όπως αναφέρεται στη Μελέτη του
Ανεξάρτητου Νομικού Οίκου, η Primetel έχει υπογράψει μόνο προκαταρκτικές συμφωνίες στις 28/9/2005 και
19/6/2006 (Memorandum of Understanding (MOU)), χωρίς να έχει υπογράψει τελική Συμφωνία με την Bezeq.
Παρόλο ότι αντιπρόσωποι της Εταιρείας έχουν διαβεβαιώσει ότι η συνεργασία των δύο εταιρειών συνεχίζεται
χωρίς προβλήματα, εντούτοις δεν ικανοποιεί το γεγονός ότι δεν υπάρχει εξασφάλιση της συνεχούς
συνεργασίας με καθαρούς όρους και ασφαλιστικές δικλίδες. Η Συμφωνία αυτή βασίζεται στις προκαταρκτικές
συμφωνίες MOU, και στον Περί Συμβάσεων Νόμο. Μία τόσο σημαντική συμφωνία θα πρέπει να πάρει την
τελική της μορφή με σαφείς όρους, διαβεβαιώσεις και εξασφαλίσεις ως προς τις συμβατικές υποχρεώσεις των
Συμβαλλομένων. Αυτές οι ασάφειες και παραλείψεις δυνατό να δημιουργήσουν προβλήματα στις σχέσεις των
συμβαλλόμενων μερών σε περίπτωση που τεθούν αντιμέτωποι με θέματα που δεν διευκρινίζονται από το
περιεχόμενο των ΜΟU, τουλάχιστον όσον αφορά τα συμβατικά δικαιώματα και υποχρεώσεις των
συμβαλλομένων (βλέπε σελ. 189-190 “Προθέσεις της Primetel”).
- Συμφωνία με το SIGMA RADIO TV PUBLIC LTD
H Primetel υπέγραψε συμφωνία με το τηλεοπτικό κανάλι SIGMA RADIO TV PUBLIC LTD («SIGMA») έχοντας
εξασφαλίσει τα δικαιώματα αναμετάδοσης όλων των αγώνων του UEFA Champions League, μέχρι και το έτος
2009.
Όπως αναφέρεται στη Μελέτη του Ανεξάρτητου Νομικού Οίκου, η συμφωνία αναφέρεται συγκεκριμένα στη
συνεργασία μεταξύ των δύο συμβαλλομένων μερών για τη δημιουργία τεσσάρων αθλητικών καναλιών του
SIGMA μέσω της πλατφόρμας της Εταιρείας, με σκοπό τη μετάδοση ποδοσφαιρικών αγώνων του UEFA
Champions League. Η συγκεκριμένη συμφωνία κάνει αναφορά σε βασικούς όρους της συμφωνίας μεταξύ του
SIGMA και της UEFA, η οποία όμως, δεν έχει επισυναφθεί στην συμφωνία της Εταιρείας και ως εκ τούτου δεν
είναι γνωστοί οι όροι αυτής της συμφωνίας. Η παράληψη να επισυναφθεί η συμφωνία και η άγνοια ως προς
τους όρους της συμφωνίας με την UEFA, μπορεί να δημιουργήσει εκπλήξεις, σε περίπτωση ακύρωσης της για
λόγους που η Εταιρεία δε θα είναι σε θέση να γνωρίζει. Για παράδειγμα, είναι σημαντικό να ξεκαθαρισθεί κατά
πόσο η συμφωνία μεταξύ του SIGMA και της UEFA επιτρέπει τη συνεργασία της Εταιρείας με το SIGMA
(βλέπε σελ. 189-190 “Προθέσεις της Primetel”).
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Κίνδυνος που σχετίζεται με αρνητικό κεφάλαιο κίνησης
Η Εταιρεία κατά τα έτη 2005, 2006, 2007 και την περίοδο που λήγει 31 Μαρτίου 2008, παρουσιάζει αρνητικό
κεφάλαιο κίνησης. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι η φύση των εργασιών της Εταιρείας τα πρώτα έτη
λειτουργίας της απαιτούν συνεχείς επενδύσεις στην ανάπτυξη υποδομής, δικτύου και υπηρεσιών. Η Εταιρεία
έχει ήδη εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση των τρεχουσών αναγκών της για κεφάλαιο κίνησης μέσω τραπεζικού
δανεισμού, ενώ αναμένει ουσιαστική βελτίωση του κεφαλαίου κίνησης κατά τα επόμενα έτη, λόγω
ενδυνάμωσης της θέσης της στην αγορά και βελτίωσης της κερδοφορίας της. Σε περίπτωση που η Εταιρεία
δεν κατορθώσει να μειώσει τις ανάγκες της για κεφάλαιο κίνησης, θα υπόκειται σε υψηλό κόστος δανεισμού
(βλέπε Μέρος Δ15.5).
Κίνδυνος από δανειακή μόχλευση
Κατά τα έτη 2005, 2006, 2007 και μέχρι την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, η Εταιρεία
παρουσιάζει αυξανόμενη δανειακή μόχλευση (λόγω δανειακών προς ίδια κεφάλαια). Το γεγονός αυτό
οφείλεται στο ότι τα πρώτα έτη λειτουργίας της Εταιρείας απαιτούν συνεχείς επενδύσεις στην ανάπτυξη
υποδομής, δικτύου και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων σημαντικών επενδύσεων σε αγορά γης και
εξοπλισμού. Η ενδεχόμενη παρατεταμένη διατήρηση της δανειακής μόχλευσης σε υψηλά επίπεδα
συνεπάγεται υψηλό κόστος δανεισμού, με τις ανάλογες ενδεχόμενες συνέπειες στα αποτελέσματα της
Εταιρείας.
Επιφυλάξεις για Συμβόλαια τα οποία φαίνεται να έχουν λήξει
Όπως αναφέρεται στη Μελέτη του Ανεξάρτητου Νομικού Οίκου, υπάρχει επιφύλαξη σε σχέση με συμβόλαια
τα οποία φαίνεται να έχουν λήξει, ενώ σύμφωνα με προφορική διαβεβαίωση των εκπροσώπων της Εταιρείας,
τα συμβόλαια αυτά έχουν ανανεωθεί αυτομάτως και οι υπηρεσίες και τα τέλη που αναφέρονται σε αυτά
παρέχονται και πληρώνονται κανονικά και χωρίς διακοπή.
Άλλα σημαντικά θέματα
Όπως αναφέρεται στη Μελέτη του Ανεξάρτητου Νομικού Οίκου, το όνομα της Εταιρείας και η φήμη της είναι
σημαντικά περιουσιακά της στοιχεία και παρά το γεγονός ότι διεξάγει εργασίες στην Κύπρο και στο εξωτερικό,
δεν έχει, μέχρι στιγμής, εγγράψει το όνομά της και το εμπορικό της σήμα ως σήμα υπηρεσιών ούτε στην
Κύπρο ούτε στις χώρες στις οποίες διεξάγει εργασίες. Με βάση τα συμπεράσματα της εν λόγω μελέτης, αυτό
θεωρείται πολύ σημαντικό για την Εταιρεία και συνιστάται όπως προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες το
συντομότερο (βλέπε σελ. 189-190 “Προθέσεις της Primetel”).
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τη Μελέτη του Ανεξάρτητου Ελεγκτικού Οίκου, η Εταιρεία αγόρασε τα στοιχεία
πάγιου ενεργητικού και τις δραστηριότητες της αδελφικής εταιρείας Thunderworx Ltd στις 31 Δεκεμβρίου 2005
στα πλαίσια αναδιοργάνωσης. Με βάση τις πρόνοιες του Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, στην
περίπτωση αναδιοργανώσεως οποιεσδήποτε συσσωρευμένες φορολογικές ζημιές της μεταβιβάζουσας
εταιρείας θα μεταβιβάζονται στη λήπτρια εταιρεία. Με βάση τη Δήλωση Εισοδήματος της Εταιρείας για το έτος
που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2005, ζημιές ύψους £3.156.192 έχουν μεταφερθεί από τη Thunderworx στην
Primetel στα πλαίσια της πραγματοποιηθείσας αναδιοργάνωσης. Κατά την εκπόνηση της εν λόγω μελέτης,
δεν έχει πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε εργασία για να προσδιοριστεί κατά πόσο αυτές οι φορολογικές ζημιές
της Thunderworx είναι διαθέσιμες για μεταφορά στην Primetel.
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Τεχνολογία
Αυτός ο κίνδυνος αφορά τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών και ειδικότερα τις τεχνολογικές εξελίξεις οι οποίες
ενδεχομένως να καταστήσουν το προϊόν της Εταιρείας πεπαλαιωμένο. Η Εταιρεία διαθέτει ένα δραστήριο
τμήμα

έρευνας

και

ανάπτυξης,

το

οποίο

παρακολουθεί

στενά

τις

τεχνολογικές

εξελίξεις

που

πραγματοποιούνται στον κλάδο και προσαρμόζει το δίκτυο της ανάλογα.
Συμβόλαια Εξασφάλισης Περιεχομένου
Απαραίτητο συστατικό για την επιτυχία του προϊόντος της Εταιρείας αποτελεί και η εξασφάλιση τηλεοπτικού
περιεχομένου (content) ψηλής ποιότητας. Η Εταιρεία μέχρι στιγμής έχει εξασφαλίσει αρκετά αξιόλογο
περιεχόμενο (π.χ. CNN, BBC World, BBC Prime, DW, Euronews, CNBC Europe, Bloomberg, Al Jazeera,
Eurosport 1&2, Discovery Channel, Fashion TV, TCM, Cartoon network, Travel and Living, LTV, Alpha και
Sigma1 και Sigma2 Sports). Με την πάροδο του χρόνου το περιεχόμενο της πλατφόρμας της Εταιρείας
εμπλουτίζεται όλο και περισσότερο, και έτσι σε περίπτωση που διακοπεί η συνεργασία με κάποιο κανάλι η
Εταιρεία δεν διατρέχει κίνδυνο να χάσει σημαντικό μερίδιο από το πελατολόγιο της για το λόγο ότι η Εταιρεία
διαθέτει αρκετά εναλλακτικά κανάλια που περιλαμβάνονται στην πλατφόρμα της. Επιπρόσθετα, σημαντικό
είναι να αναφερθεί ότι όσο αυξάνεται το πελατολόγιο της Εταιρείας τόσο πιο μεγάλη είναι και η
διαπραγματευτική της δύναμη έναντι των καναλιών.
Εξάρτηση από βασικά στελέχη της Εταιρείας
Η επιτυχημένη πορεία των εργασιών της Εταιρείας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την τεχνογνωσία, τις
εμπειρίες αλλά και από την προσπάθεια που καταβάλλεται από τα μέλη της διεύθυνσης της Εταιρείας και
ιδιαίτερα από τον κ. Ερμή Στεφάνου (Διευθύνων Σύμβουλος) και τον κ. Φίλιππο Βατυλιώτη (Εκτελεστικό
Σύμβουλο). Η απώλεια ενός ή περισσότερων στελεχών της διευθυντικής ομάδας της Εταιρείας δυνατόν να
έχει δυσμενή επίδραση στις δραστηριότητες και στα αποτελέσματα της Εταιρείας. Όπως αναφέρεται στη
Μελέτη του Ανεξάρτητου Νομικού Οίκου, δεν έχει εντοπιστεί οποιαδήποτε δέσμευση να συνεχίσουν να
εργάζονται για την Εταιρεία τουλάχιστον για κάποιο χρονικό διάστημα, αλλά ούτε και ασφάλεια ζωής των
σημαντικών αυτών στελεχών της Εταιρείας. Επίσης, στη Μελέτη του Ανεξάρτητου Ελεγκτικού Οίκου
αναφέρεται ότι δεν υπάρχει άμεση συμφωνία απασχόλησης με τον κ. Ερμή Στεφάνου (Διευθύνων Σύμβουλος)
(βλέπε σελ. 189-190 “Προθέσεις της Primetel”).
Κίνδυνος επιτοκίων
Ο κίνδυνος επιτοκίων προκύπτει λόγω πιθανών διακυμάνσεων στα επιτόκια των τραπεζικών δανείων και
παρατραβηγμάτων, που δυνατόν να αυξήσουν το κόστος δανεισμού της Εταιρείας.
Πιστωτικός κίνδυνος
Η Εταιρεία εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο ο οποίος προκύπτει όταν η αδυναμία των συμβαλλόμενων μερών
να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους θα μπορούσε να μειώσει το ποσό των μελλοντικών ταμειακών εισροών
από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Η Εταιρεία εφαρμόζει
διαδικασίες που διασφαλίζουν ότι οι πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών γίνονται σε πελάτες με κατάλληλη
ιστορία αξιοπιστίας και παρακολουθεί σε συνεχή βάση τη χρονολογική κατάσταση των εισπρακτέων.
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Άλλοι αστάθμητοι παράγοντες
Αστάθμητοι παράγοντες (force majeure), σεισμοί, πλημμύρες, απεργίες, πόλεμοι, κ.λπ. πιθανόν να
επηρεάσουν αρνητικά τις εργασίες της Εταιρείας.
2.

Κίνδυνοι που Σχετίζονται με τις Μετοχές και ΔΑΜ

Μη ύπαρξη προηγούμενης διαπραγμάτευσης της μετοχής της Εταιρείας σε χρηματιστηριακή αγορά
Η μετοχή της Εταιρείας εφόσον εγκριθεί η αίτηση της για εισαγωγή στο Χ.Α.Κ., θα αποτελεί αντικείμενο
διαπραγμάτευσης στην Εναλλακτική Αγορά αυτού. Οι χρηματιστηριακές αγορές διεθνώς υπόκεινται κατά
καιρούς σε σημαντικές μεταβολές τόσον όσον αφορά στις τιμές των μετοχών όσο και στον όγκο συναλλαγών.
Η τιμή των μετοχών της Εταιρείας μπορεί να παρουσιάσει διακυμάνσεις που να οφείλονται στις
προαναφερθείσες μεταβολές και να μην συνδέονται άμεσα με τη δραστηριότητα και τις προοπτικές της
Εταιρείας. Οι γενικότερες οικονομικές, πολιτικές και χρηματιστηριακές συνθήκες, όπως για παράδειγμα η
οικονομική ύφεση, οι διακυμάνσεις των επιτοκίων και των συναλλαγματικών ισοτιμιών, ενδέχεται να
επηρεάσουν σημαντικά την πορεία της τιμής και τη ζήτηση για τις μετοχές της Εταιρείας. Επίσης, τα
οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας ενδέχεται σε κάποιες χρονικές περιόδους να αποκλίνουν σημαντικά
από τις εκάστοτε προσδοκίες των επενδυτών και αναλυτών. Κάθε ένα από τα γεγονότα αυτά μπορεί να
συμβάλει στη μείωση της τιμής των μετοχών της Εταιρείας. Πιθανή αδυναμία του επενδυτικού κοινού να
αποτιμήσει άμεσα και αποτελεσματικά τις προοπτικές της Εταιρείας μπορεί να προκαλέσει σημαντική
διακύμανση της τιμής της μετοχής της Εταιρείας κατά τη διαπραγμάτευσή της.
Πιθανότητα διακύμανσης της τιμής της μετοχής της Εταιρείας
Η μετοχή της Εταιρείας αφού εγκριθεί η αίτησή της για εισαγωγή στο Χ.Α.Κ., θα αποτελεί αντικείμενο
διαπραγμάτευσης στην Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α.Κ.. Οι χρηματιστηριακές αγορές διεθνώς υπόκεινται κατά
καιρούς σε σημαντικές διακυμάνσεις τόσο όσον αφορά τις τιμές των μετοχών όσο και τον όγκο συναλλαγών.
Οι τιμές των μετοχών παρουσιάζουν αυξομειώσεις και δεν είναι βέβαιο ότι πάντοτε θα ακολουθούν ανοδική
πορεία. Η ιστορική απόδοση της χρηματιστηριακής αγοράς δεν αποτελεί εγγύηση για τη μελλοντική της
πορεία. Η αξία των μετοχών και το εισόδημα από αυτές μπορούν να αυξηθούν όπως και να μειωθούν,
επηρεαζόμενα από τα οικονομικά αποτελέσματα και τις προοπτικές μιας εταιρείας, από τις εκάστοτε συνθήκες
της χρηματιστηριακής αγοράς και της οικονομίας γενικότερα και από άλλους εξωγενείς παράγοντες.
Η ζήτηση και η τιμή των μετοχών της Εταιρείας, οι οποίες θα τυγχάνουν διαπραγμάτευσης στο Χ.Α.Κ.,
ενδέχεται να παρουσιάζει σημαντικές διακυμάνσεις, οι οποίες μπορεί να οφείλονται σε παράγοντες όπως οι
ακόλουθοι:
Οι γενικότερες οικονομικές, πολιτικές και χρηματιστηριακές συνθήκες, όπως για παράδειγμα η οικονομική
ύφεση και οι διακυμάνσεις των επιτοκίων και των συναλλαγματικών ισοτιμιών.
Μεταβολή στα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας σε σχέση με τα ιστορικά αποτελέσματά της και / ή
τις προσδοκίες των επενδυτών και αναλυτών.
Γεγονότα ή ισχυρισμοί που δυνατόν να πλήξουν την αξιοπιστία της Εταιρείας.
Πιθανή αδυναμία του επενδυτικού κοινού να αποτιμήσει άμεσα και αποτελεσματικά τις προοπτικές της
Εταιρείας.
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Σημαντικές μεταβολές στις χρηματιστηριακές αγορές γενικότερα, τόσο από απόψεως τιμών των μετοχών,
όσο και όγκου συναλλαγών.
Πολιτική αστάθεια ή ενδεχόμενη πολεμική σύρραξη στην Κύπρο ή στο εξωτερικό.
Τρομοκρατικές ενέργειες με ευρύτερες συνέπειες στη διεθνή και τοπική κεφαλαιαγορά.
Διαφοροποίηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος και της εμπορευσιμότητας της μετοχής της Εταιρείας ως
αποτέλεσμα μεταβολής του όγκου συναλλαγών.
Πιθανή ή πραγματοποιηθείσα πώληση μεγάλων πακέτων μετοχών της Εταιρείας στην αγορά.
Εμπορευσιμότητα της Μετοχής της Εταιρείας (βάθος αγοράς)
Ενδεχόμενη πώληση σημαντικού αριθμού μετοχών της Εταιρείας μετά την εισαγωγή στο Χ.Α.Κ. δύναται να
επηρεάσει αρνητικά την τιμή της μετοχής της λόγω του μειωμένου βάθους της Κυπριακής χρηματιστηριακής
αγοράς. Επιπλέον, η εμπορευσιμότητα της μετοχής της Εταιρείας δυνατόν να είναι χαμηλή ως αποτέλεσμα
του σχετικά χαμηλού όγκου διαπραγμάτευσης που παρατηρείται στην πλειοψηφία των μετοχικών τίτλων που
είναι εισηγμένοι στην Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α.Κ..
Κίνδυνοι με τα ΔΑΜ και νέες μετοχές που προκύπτουν από την εξάσκηση των ΔΑΜ.
Τα Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών δίδουν το δικαίωμα αγοράς νέων μετοχών της Εταιρείας, οι οποίες θα έχουν
τα ίδια δικαιώματα με τις υφιστάμενες συνήθεις μετοχές της Εταιρείας και θα εισαχθούν στο Χρηματιστήριο
Αξιών Κύπρου. Επομένως θα έχουν τους ίδιους επενδυτικούς κινδύνους με τις υπόλοιπες συνήθεις μετοχές
της Εταιρείας.
Σημειώνεται επίσης ότι μέχρι την εξάσκησή τους, τα ΔΑΜ θα τυγχάνουν διαπραγμάτευσης στο Χ.Α.Κ.. Η
πορεία της χρηματιστηριακής αξίας των ΔΑΜ κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους αναμένεται να
επηρεάζεται άμεσα από την πορεία της τιμής των υφιστάμενων εισηγμένων στο Χ.Α.Κ. μετοχών της Εταιρείας.
Η ποσοστιαία θετική ή αρνητική μεταβολή της αξίας των ΔΑΜ αναμένεται να είναι μεγαλύτερη από την
ποσοστιαία μεταβολή της αξίας των υφιστάμενων μετοχών και δεν υπόκειται στο ημερήσιο όριο μεταβολής
(limit up / limit down) που ισχύει για τις κοινές μετοχές, με βάση τους κανονισμούς του Χ.Α.Κ..
Διασπορά
Η Εταιρεία πριν την εισαγωγή και διαπραγμάτευση των τίτλων της στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου πρέπει
να πληροί τα κριτήρια διασποράς της Εναλλακτικής Αγοράς του Χ.Α.Κ. καθώς και να ικανοποιήσει και τους
υπόλοιπους όρους (βλέπε Μέρος Η4). Εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α.Κ. αποφασίσει ότι δεν
επιτυγχάνεται επαρκής διασπορά για την έναρξη της διαπραγμάτευσης των μετοχών στο Χ.Α.Κ., ο Υπεύθυνος
Είσπραξης και οι λοιποί συμμετέχοντες στη διάθεση θα επιστρέψουν οποιαδήποτε ποσά έχουν καταβάλει οι
επενδυτές με τόκο.
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Γ. ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ / ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου έγινε σύμφωνα με τον περί Δημόσιας
Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμο 114(Ι) του 2005 και με βάση τον Κανονισμό 809/2004 της
Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η Εταιρεία αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για τις πληροφορίες που παρατίθενται στο παρόν Ενημερωτικό
Δελτίο και βεβαιώνει ότι αυτές είναι σύμφωνες με την πραγματικότητα και ότι δεν υπάρχουν παραλείψεις που
θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του.
Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι της Primetel Plc είναι επίσης συλλογικά και ατομικά υπεύθυνοι για τις πληροφορίες
που περιέχονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο και βεβαιώνουν ότι, έχοντας λάβει κάθε εύλογο μέτρο για το
σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι, εξ’ όσον γνωρίζουν, σύμφωνες με την
πραγματικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του.
Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι της Primetel Plc είναι:
Περικλής Μαγκλής

- Πρόεδρος (Μη εκτελεστικός)

Ερμής Στεφάνου

- Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικός)

Φίλιππος Βατυλιώτης

- Μέλος (Εκτελεστικός)

Νίκος Έλληνας

- Μέλος (Εκτελεστικός)

Ανδρέας Χριστοδουλίδης

- Μέλος (Εκτελεστικός)

Ιωάννης Τιρκίδης

- Μέλος (Μη Εκτελεστικός)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμου του 2005 το
Ενημερωτικό Δελτίο υπογράφηκε από τους ακόλουθους:
Περικλής Μαγκλής

- Πρόεδρος

Ερμής Ν. Στεφάνου

- Διευθύνων Σύμβουλος

Φίλιππος Βατυλιώτης

- Σύμβουλος

Νίκος Έλληνας

- Οικονομικός Σύμβουλος

Διευθυντής Έκδοσης είναι η Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ. Ανάδοχοι Υπεύθυνοι
Σύνταξης είναι η Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ και ο Κυπριακός Οργανισμός
Επενδύσεων και Αξιών Λίμιτεδ (CISCO), οι οποίοι υπογράφουν το Ενημερωτικό Δελτίο. Η Λαϊκή Επενδυτική
Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ και ο Κυπριακός Οργανισμός Επενδύσεων και Αξιών Λίμιτεδ (CISCO)
αφού έλαβαν κάθε εύλογο μέτρο για το σκοπό αυτό δηλώνουν ότι, εξ’ όσον γνωρίζουν οι πληροφορίες που
περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο είναι σύμφωνες με την πραγματικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις
που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του. Υπεύθυνος είσπραξης είναι η Λαϊκή Επενδυτική
Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ.
Οι συγκαταθέσεις των διαφόρων προσώπων / εμπειρογνωμόνων που συμμετείχαν στη σύνταξη του
παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου ή μνημονεύονται σε αυτό παρατίθενται στο Μέρος Δ28 και περιλαμβάνουν
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τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Ανάδοχους Υπεύθυνους Σύνταξης (Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ.
Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ και Κυπριακό Οργανισμό Επενδύσεων και Αξιών Λίμιτεδ (CISCO) ), τους ελεγκτές
της Εταιρείας (KPMG), τους νομικούς συμβούλους της Εταιρείας (Χρύσης Δημητριάδης & Σία), τους
διενεργήσαντες την ανεξάρτητη εμπεριστατωμένη λογιστική και οικονομική μελέτη (PricewaterhouseCoopers
Limited) και τους διενεργήσαντες την ανεξάρτητη εμπεριστατωμένη νομική μελέτη (Ανδρέας Νεοκλέους & Σία).
Σημειώνεται ότι οι ελεγκτές της Εταιρείας, KPMG έχουν ελέγξει την ακριβή μεταφορά, από τις ελεγμένες
οικονομικές καταστάσεις για τα έτη 2005 – 2007, των συνοπτικών οικονομικών στοιχείων που παρατίθενται
στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο, καθώς και τις παραγράφους που αφορούν τα φορολογικά θέματα.
Οι επενδυτές που χρειάζονται οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή / και επεξηγήσεις επί του Ενημερωτικού Δελτίου
μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες:
Στα γραφεία της Εταιρείας:
Λεωφόρος Ομονοίας 141
The Maritime Centre
3045 Λεμεσός
Στον Ανάδοχο Υπεύθυνο Σύνταξης της παρούσας Έκδοσης:
Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ
Κτίριο ΕΤΙΤΤΑ, 1ος όροφος,
Λεωφόρος Ευαγόρου 39,
1066 Λευκωσία
Κυπριακό Οργανισμό Επενδύσεων και Αξιών Λίμιτεδ (CISCO)
Eurolife House, 2ος όροφος,
Έβρου 4, Στρόβολος
Λευκωσία
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Δ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1.

Νομικό Καθεστώς

Η Primetel Plc (“Primetel”, “η Εταιρεία”) συστάθηκε στην Κύπρο στις 18 Ιουνίου 2003 ως Ιδιωτική Εταιρεία
περιορισμένης ευθύνης με αριθμό εγγραφής 139104, σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ.113. Στις 4
Ιουνίου 2007 η Εταιρεία μετατράπηκε από Ιδιωτική Εταιρεία σε Δημόσια Εταιρεία, σύμφωνα με απόφαση της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ημερομηνίας 4 Ιουνίου 2007.
Κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, η Primetel είναι 54% θυγατρική της Thunderworx
Limited. Η τελική ιθύνουσα εταιρεία είναι η TeleDev East Limited (60,53% άμεση και έμμεση συμμετοχή) η
οποία συστάθηκε επίσης στην Κύπρο. Ο όμιλος εταιρειών της TeleDev East Limited δραστηριοποιείται στον
κλάδο των τηλεπικοινωνιών στην Κύπρο και τη Ρωσία.
Το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας βρίσκεται στην διεύθυνση: Λεωφόρος Ομονοίας 141, The Maritime
Centre, 3045 Λεμεσός. Το κεντρικό τηλέφωνο είναι 25100100 και η ιστοσελίδα της εταιρείας είναι
http://www.prime-tel.com.
Οι κύριοι σκοποί της Εταιρείας περιγράφονται στο άρθρο 3 του Ιδρυτικού της Εγγράφου οι οποίοι
επικεντρώνονται στον τομέα τηλεπικοινωνιών.
Αποσπάσματα από το Καταστατικό της Εταιρείας παρατίθενται στο Μέρος Δ23 του παρόντος Ενημερωτικού
Δελτίου.
2.

Ιστορική Αναδρομή και Κύρια Γεγονότα στην Εξέλιξη της Εταιρείας

Η Primetel ασχολείται με την ανάπτυξη των υπηρεσιών Φωνής, Δεδομένων και Εικόνας. Η πείρα της σε
συνδυασμό με το γεγονός ότι αποτελεί μέλος του Ομίλου Εταιρειών Teledev East, ο οποίος κατέχει και
λειτουργεί τηλεπικοινωνιακά δίκτυα στο εξωτερικό, αναδεικνύουν την Primetel ως τον ιδανικότερο εναλλακτικό
πάροχο των υπηρεσιών αυτών στην Κύπρο.
Η Εταιρεία έχει δημιουργήσει τηλεπικοινωνιακό παγκύπριο δίκτυο ευρυζωνικών υπηρεσιών με δικτυακούς
κόμβους σε Ελλάδα, Ρωσία και Ηνωμένο Βασίλειο το οποίο παρέχει τη δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ των
βασικών αγορών της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής καθώς και με όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Η Primetel
αποτελεί ένα από τους ελάχιστους φορείς τηλεπικοινωνιών στην περιοχή που μπορεί να παρέχει το πακέτο
υπηρεσιών “Triple Play” μέσα από μια σύνδεση με τα υποστατικά πελατών.
Ιστορία δημιουργίας της Primetel
Γύρω στο τέλος της δεκαετίας του 1990, μια ομάδα Κυπρίων επιχειρηματιών ίδρυσε τον Όμιλο Teledev East ο
οποίος το 1998 δραστηριοποιήθηκε στο Καζάν, (πρωτεύουσα του Ταταρστάν) και μετέπειτα στην Μόσχα και
άλλες πόλεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας όπου δημιούργησε ιδιόκτητα δίκτυα τηλεπικοινωνιών και παρέχει
τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες. Ο Όμιλος διαθέτει σήμερα περίπου 140,000 συνδρομητές.
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Το Μάρτιο 2001, μέλη της ίδιας ομάδας επιχειρηματιών δημιούργησε στην Κύπρο την Thunderworx, η οποία
ουσιαστικά παρέχει υπηρεσίες διαδικτύου και άλλες συναφείς υπηρεσίες. Στις 11 Ιουλίου του 2003 η Teledev
East συμμετέχει σε κοινοπραξία εταιρειών η οποία κατέληξε σε συμφωνία με την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
(ΑΗΚ) για εκμίσθωση και αξιοποίηση της δικτυακής υποδομής οπτικών ινών της ΑΗΚ με σκοπό την
δημιουργία τηλεπικοινωνιακού δικτύου νέας γενιάς σε παγκύπρια βάση. Στη συνέχεια ιδρύεται η εταιρεία
Primetel στην οποία ανατέθηκε η δημιουργία και λειτουργία του δικτύου. Η Primetel, επενδύοντας σημαντικά
κεφάλαια, δημιούργησε το πρώτο αυτόνομο ιδιωτικό τηλεπικοινωνιακό δίκτυο στην Κύπρο, το οποίο έχει τη
δυνατότητα να προσφέρει στο ευρύ κοινό συνδυασμένες υπηρεσίες τηλεφωνίας, διαδικτύου και τηλεόρασης
μέσω μιας καλωδιακής σύνδεσης με τα υποστατικά πελατών. Το πρωτοποριακό πακέτο των υπηρεσιών
αυτών που για πρώτη φορά προσφέρεται στην Κύπρο είναι γνωστό ως “Triple Play”.
Κύρια Γεγονότα στην εξέλιξη της Εταιρείας
Η Primetel μίσθωσε μέρος της τηλεπικοινωνιακής υποδομής της ΑΗΚ με σκοπό τη δημιουργία και λειτουργία
παγκύπριου δικτύου βασισμένο σε οπτικές ίνες το οποίο της επιτρέπει να προσφέρει ευρυζωνικές υπηρεσίες
σε ένα ευρύ φάσμα χρηστών σε ολόκληρη την Κύπρο, (ιδιώτες, επιχειρήσεις και μεταφορείς τηλεπικοινωνιών).
Τον Ιούνιο 2004, παραχωρήθηκε στην Primetel άδεια από το Γραφείο του Επιτρόπου Ρυθμίσεως
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ) για δημιουργία, εγκατάσταση και λειτουργία σταθερού
δημόσιου τηλεπικοινωνιακού δικτύου, και για παροχή ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
Η Εταιρεία κατά το 2004 και μέχρι τον Οκτώβριο του 2005 διεκπεραίωνε τις δραστηριότητες της μέσω της
εταιρείας Thunderworx χρησιμοποιώντας προσωπικό και ενοικιαζόμενα κτήρια της Thunderworx. Η Εταιρεία
άρχισε δραστηριότητες τον Νοέμβριο του 2005 και το 2006 ήταν ο πρώτος ολοκληρωμένος χρόνος
λειτουργίας της Primetel.
Κατά τη διάρκεια του έτους 2005, η Εταιρεία αγόρασε το πάγιο ενεργητικό και δραστηριότητες της
Thunderworx Limited, ως μέρος αναδιοργάνωσης, με αντάλλαγμα μετοχές της Εταιρείας. Πιο συγκεκριμένα,
στις 31 Δεκεμβρίου 2005 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε την έκδοση μετοχικού κεφαλαίου
ύψους £12.000.000 (120.000.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας £0,10 η καθεμία, προς £0,10 η
καθεμία) προς τη Thunderworx Limited. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η Thunderworx να γίνει ο μεγαλομέτοχος
της Primetel με ποσοστό 92,3%. Τα στοιχεία ενεργητικού που μεταφέρθηκαν στις 31 Δεκεμβρίου 2005
αποτελούνταν από έπιπλα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, λογισμικό, αποθέματα και αναβαλλόμενη φορολογία
συνολικού ύψους £3.662.721. Η συναλλαγή αυτή θεωρήθηκε από τους Συμβούλους της Εταιρείας ως
συνένωση επιχειρήσεων που έχουν κοινό ιδιοκτησιακό καθεστώς, καθώς και οι δύο εταιρείες ελέγχονται από
την Teledev East Limited. Για αυτό και η συναλλαγή δεν καταχωρήθηκε ως απόκτηση σύμφωνα με τις
απαιτήσεις του Δ.Π.Χ.Π 3, αφού αυτή η συναλλαγή δεν καλύπτεται από το εν λόγω ΔΠΧΠ και ούτε από
κάποιο άλλο ΔΠΧΠ. Ελλείψει ΔΠΧΠ που να διέπει τέτοιες περιπτώσεις, η διαφορά μεταξύ της αναγραφόμενης
αξίας των στοιχείων ενεργητικού που αποκτήθηκαν και του τιμήματος απόκτησης τους, αναγνωρίστηκε στα
ίδια κεφάλαια με τρόπο παρόμοιο συνένωσης που προηγουμένως λογιζόταν σαν συνένωση συμφέροντος
ΔΛΠ (ΔΛΠ22). Το ΔΛΠ22 ορίζει ότι η συνένωση εταιρειών πρέπει να αναγνωρίζεται σαν να έχει διεκπεραιωθεί
κατά την αρχή της ενωρίτερης λογιστικής περιόδου που παρουσιάζεται. Αρχικά η διαφορά αυτή είχε
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καταχωρηθεί ως εμπορική εύνοια και έχει γίνει διόρθωση (βλέπε Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις,
σημείωση 29). Σημειώνεται ότι, κύριος μέτοχος της Thunderworx Limited είναι η Teledev East Limited (93%).
Τον Ιανουάριο 2006, η Primetel ανακοίνωσε ότι δημιούργησε μια νέα τεχνολογικά προηγμένη πλατφόρμα η
οποία δίδει τη δυνατότητα ενσωμάτωσης, σε ένα πακέτο, της σταθερής τηλεφωνίας, του ευρυζωνικού
διαδικτύου και της ψηφιακής τηλεόρασης (Φωνή, Δεδομένα, Εικόνα – Triple Play), μέσω απλού και εύχρηστου
εξοπλισμού και μίας μόνο καλωδιακής σύνδεσης. Σημαντικό για τους καταναλωτές είναι το γεγονός ότι όλες οι
υπηρεσίες παρέχονται από ένα μόνο τηλεπικοινωνιακό παροχέα, την Primetel. Έτσι, η Primetel
διαφοροποιήθηκε από τις υπόλοιπες εναλλακτικές τηλεπικοινωνιακές εταιρείες της Κύπρου, στο γεγονός ότι οι
συνδρομητές της δεν θα χρειάζεται να γίνουν συνδρομητές σε δεύτερο τηλεπικοινωνιακό παροχέα, όπως
γινόταν μέχρι σήμερα. Αυτό, ουσιαστικά, καθιστά την Primetel τη μόνη πραγματικά εναλλακτική επιλογή στο
χώρο των Τηλεπικοινωνιών στην Κύπρο.
Τον Απρίλιο 2006, η Primetel ανακοίνωσε τη συνεργασία της με την Turner Broadcasting Systems (TBS)
Europe Ltd, με σκοπό την ενσωμάτωση των επιτυχημένων και γνωστών καναλιών της TBS στην πλατφόρμα
της Primetel. Τα κανάλια της TBS είναι το CNN, το Boomerang, το Cartoon Network και το Turner Classic
Movies (TCM), τα οποία προσφέρουν στους συνδρομητές ποιότητα και διεθνώς αναγνωρισμένη ψυχαγωγία
και ενημέρωση.
Επίσης, τον Απρίλιο 2006, η Εταιρεία υπέγραψε συμφωνία συνεργασίας με την Discovery Networks Europe
(παράρτημα της παγκόσμια αναγνωρισμένης εταιρείας Discovery Communications) για αναμετάδοση των
καναλιών της. Σύμφωνα με τους όρους αυτής της συμφωνίας τα κανάλια Discovery Channel, Discovery
Science, Discovery Civilisation και Discovery Travel & Living είναι διαθέσιμα στους συνδρομητές της Primetel.
Το Μάιο 2006, μετά από μια απόλυτα επιτυχημένη δοκιμαστική περίοδο, ξεκίνησε η παροχή 2
πρωτοποριακών πακέτων, το PrimeHome (Τηλεφωνία + Διαδίκτυο + Τηλεόραση) και το PrimeHomeADSL2+
(Τηλεφωνία + Διαδίκτυο).
Τον Ιούλιο 2006, ανακοινώθηκε ότι τα συνδρομητικά τηλεοπτικά κανάλια LTV και ALFA προσφέρονται μέσω
της ευρυζωνικής πλατφόρμας της Primetel στους υφιστάμενους συνδρομητές του πακέτου PrimeHome. Η
Primetel προσφέρει τα κανάλια LTV και ALFA ως επιπρόσθετα κανάλια στο πακέτο PrimeHome (Τηλεφωνία +
Διαδίκτυο + Τηλεόραση) και ως μέρος του καινούργιου πακέτου PrimeTVplus+ (Τηλεφωνία + Τηλεόραση).
Τον Αύγουστο 2006, ανακοινώθηκε η συμφωνία της Εταιρείας με το τηλεοπτικό κανάλι SIGMA. Μέσω της
σημαντικής αυτής συμφωνίας η Primetel προσφέρει την δυνατότητα στους συνδρομητές της να
παρακολουθήσουν μαγνητοσκοπημένους όλους τους αγώνες του UEFA Champions League, έχοντας
εξασφαλίσει τα δικαιώματα αναμετάδοσης των αγώνων μέχρι και το έτος 2009. Οι αγώνες θα μεταδίδονται
δωρεάν στους συνδρομητές των πακέτων PrimeHome και PrimeTVplus.
Τον Οκτώβριο 2006, ανακοινώθηκε ότι μετά από ένα πλήρως επιτυχημένο πιλοτικό πρόγραμμα, η Primetel
έχει ξεκινήσει να παρέχει εμπορικά την νέα υπηρεσία IPTV στην Κύπρο υπό την προστασία της Irdeto
SoftClient, της λογισμικής λύσης της Irdeto για υπηρεσίες IPTV. Η πλατφόρμα IPTV συμπεριλαμβάνει
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υπηρεσίες τηλεοπτικών καναλιών, Βίντεο κατά Ζήτηση (VOD) καθώς επίσης και Ηλεκτρονικό Οδηγό
Προγραμμάτων. Για την ολοκλήρωση της τεχνικής υποδομής της υπηρεσίας IPTV, η Εταιρεία έχει επιλέξει
ψηφιακούς αποκωδικοποιητές από την Kreatel και την τεχνολογία για Βίντεο κατά Ζήτηση (VOD) της
Kasenna. Η εταιρεία Irdeto, θυγατρική του πολυεθνικού Ομίλου μέσων μαζικής ενημέρωσης Naspers
(NASDAQ: NPSN και JSE: NPN), συνεργάζεται με διεθνώς καταξιωμένες εταιρείες για να αναπτύξουν υψηλής
ποιότητας υποδομές IPTV, προσφέροντας στους πελάτες της τη δυνατότητα επιλογής της πιο κατάλληλης
εφαρμογής IPTV για την εταιρεία τους. Η Irdeto IPTV χρησιμοποιεί δοκιμασμένη τεχνολογία για να προσφέρει
υψηλή προστασία τύπου έξυπνης κάρτας, μέσω ψηφιακού αποκωδικοποιητή με λογισμικό προστασίας
πελατών.
Επίσης, τον Οκτώβριο 2006, ανακοινώθηκε ότι η Εταιρεία πρωτοπορεί χρησιμοποιώντας στην πλατφόρμα της
την προηγμένη τεχνολογία Διαδραστικής Τηλεόρασης (Interactive Television). Μέσω αυτής της τεχνολογίας
δίνεται η ευκαιρία στον Κύπριο τηλεθεατή να έχει πλήρη έλεγχο των προγραμμάτων που παρακολουθεί,
καθώς επίσης και εύκολη πρόσβαση επιλογής, σε πληροφορίες και σε άλλες λειτουργίες για την ψυχαγωγία
και την ενημέρωση του. Η λειτουργία αυτή προσφέρεται εντελώς δωρεάν στους συνδρομητές των πακέτων
PrimeHome και PrimeTVplus.
Το Νοέμβριο 2006, ανακοινώθηκε η σύναψη συμφωνίας της Primetel με το Al Jazeera International, το
καινούργιο Αγγλόφωνο κανάλι ειδήσεων και επικαιρότητας, μέλος του Δικτύου Al Jazeera. Το Al Jazeera
International είναι διαθέσιμο στους συνδρομητές της Primetel από τις 15 Νοεμβρίου 2006 εμπλουτίζοντας
ακόμη περισσότερο το τηλεοπτικό περιεχόμενο της Primetel, το οποίο ξεπερνά τα 100 κανάλια. Το Al Jazeera
International συμπεριλαμβάνεται στα πακέτα PrimeHome και PrimeTVplus. Το Al Jazeera International είναι
ένα εικοσιτετράωρο κανάλι ειδήσεων και επικαιρότητας, με έδρα την Ντόχα του Κατάρ και παρακολουθείται
από 40 εκατομμύρια νοικοκυριά σε όλο τον κόσμο. Επίσης, είναι το πρώτο παγκόσμιο ειδησεογραφικό κανάλι
με έδρα την Μέση Ανατολή και αποτελεί κανάλι αναφοράς για την Μέση Ανατολή και Αφρική,
αντιστρέφοντας την ροή των πληροφοριών από τον Νότο στον Βορρά.
Επίσης, το Νοέμβριο 2006, η Primetel ανακοίνωσε την έναρξη παροχής της υπηρεσίας PrimeWiFi για
Ασύρματη Ευρυζωνική Σύνδεση στο διαδίκτυο από το σπίτι. Η Primetel παρέχει την υπηρεσία αυτή ως
επιλογή αναβάθμισης στα πακέτα της PrimeHome και PrimeADSL2+. Με την υπηρεσία PrimeWiFi οι
συνδρομητές μπορούν να είναι συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο χωρίς καλώδια από οποιοδήποτε δωμάτιο του
σπιτιού τους, μέχρι ακόμα και έξω από το σπίτι, εντός της ακτίνας κάλυψης. Με την αναβάθμιση αυτή οι
συνδρομητές μπορούν να ελέγχουν τα e-mail τους, να ακούσουν μουσική ή να παίξουν online παιγνίδια. Οι
συνδρομητές μπορούν επίσης να μοιραστούν την ευρυζωνική τους σύνδεση και με άλλα μέλη της οικογένειάς
τους στο ίδιο σπίτι συνδέοντας πολλαπλούς υπολογιστές ταυτόχρονα. Με την υπηρεσία PrimeWiFi μπορούν
επίσης να συνδεθούν οποιεσδήποτε άλλες ηλεκτρονικές συσκευές που έχουν ασύρματες δυνατότητες.
Επιπρόσθετα, το Νοέμβριο 2006, ανακοινώθηκε ότι η Primetel μαζί με την Accedo Broadband, πρωτοπόρο
προμηθευτή εφαρμογών IPTV, παρουσιάζουν την υπηρεσία διαδραστικών παιγνιδιών Funspot. Η υπηρεσία
αυτή που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Κυπριακή αγορά προσφέρει στον Κύπριο τηλεθεατή την
δυνατότητα να παίζει παιγνίδια από την τηλεόρασή του. Με αυτή την πρωτοποριακή υπηρεσία οι
συνδρομητές της Primetel μπορούν να παίζουν διαδραστικά παιγνίδια στην τηλεόρασή τους χρησιμοποιώντας
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απλά και μόνο το τηλεχειριστήριο. Υπάρχει δυνατότητα να επιλέξουν διάφορες κατηγορίες παιχνιδιών όπως
παιγνίδια γνώσεων (Trivia Pursuit), σπαζοκεφαλιές (Sudoku), παιγνίδια τράπουλας και καζίνο (Blackjack,
Poker, Solitaire). Η συλλογή από εφαρμογές τηλεόρασης της Accedo (Accedo Application Portfolio), είναι η
μεγαλύτερη διαθέσιμη στην αγορά και περιλαμβάνει επίσης κουίζ, video-art, κόμικς, karaoke, ειδήσεις, καιρό,
γενικές πληροφορίες και μουσική. Η υπηρεσία παιγνιδιών Funspot είναι διαθέσιμη στους συνδρομητές της
Primetel από τα τέλη Οκτωβρίου 2006, και η γκάμα των παιγνιδιών της θα ανανεώνεται διαρκώς από την
πλούσια συλλογή της Accedo.
Το Δεκέμβριο 2006, η Εταιρεία ανακοίνωσε ότι μετά από μια σημαντική συμφωνία, το ειδησεογραφικό κανάλι
Sky News μεταδίδεται τώρα από την πλατφόρμα της. Το Sky News είναι ένα πρωτοποριακό 24-ωρο
Ευρωπαϊκό ειδησεογραφικό κανάλι και το πρώτο στο είδος του στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το Sky News είναι
διαθέσιμο στους συνδρομητές της Primetel και προσφέρεται χωρίς καμία επιπλέον χρέωση στα πακέτα
PrimeHome και PrimeTVplus. Το Sky News ιδρύθηκε το 1989 και φημίζεται για τον πρωτοποριακό του
χαρακτήρα, όπως επίσης και για την ταχύτητα και ακρίβεια μετάδοσης ειδήσεων. Το Sky News έχει κερδίσει
πληθώρα διακρίσεων.
Επίσης, το Δεκέμβριο 2006, ανακοινώθηκε ότι η Primetel προβαίνει σε επέκταση του αυτόνομου δικτύου της
στην Λάρνακα και την Πάφο για ευρεία κάλυψη των δύο πόλεων.
Τον Ιανουάριο 2007, η Εταιρεία υπόγραψε συμφωνία με το ειδησεογραφικό κανάλι France 24 το οποίο
ενσωματώθηκε στην τηλεοπτική πλατφόρμα της Primetel και στις δύο εκδόσεις του, την Γαλλική και την
Αγγλική. Το France 24 προσφέρει κάλυψη σε ένα ευρύ θεματολόγιο στην διεθνή σκηνή, με ιδιαίτερο
χαρακτήρα και προσέγγιση.
Το Μάρτιο 2007, η Primetel υπέγραψε συμφωνία με τον Βρετανικό Ίδρυμα Ραδιοτηλεόρασης BBC για την
προσθήκη του BBC Prime στη λίστα καναλιών της. Το κανάλι είναι διαθέσιμο 24 ώρες την μέρα. Οι τηλεθεατές
μπορούν να παρακολουθήσουν ένα ποικίλο μείγμα με ό,τι καλύτερο από το BBC – από βραβευμένες κωμικές
και δραματικές σειρές σε επαναστατικά ντοκιμαντέρ. Επιπλέον, παιδικά προγράμματα, εκπομπές ειδικού
ενδιαφέροντος και lifestyle, και πολλά άλλα.
Το Μάιο 2007, η Εταιρεία ανακοίνωσε ότι έχει συνάψει συμφωνία με το νέο Κυπριακό κανάλι CNC Plus TV.
Το CNC Plus TV είναι ένα από τα πιο νέα κυπριακά κανάλια παγκύπριας εμβέλειας που άρχισε την λειτουργία
του μόλις τον περασμένο Ιούλιο. Στο τηλεοπτικό του πρόγραμμα διαθέτει μια πλήρη γκάμα προγραμμάτων για
όλες τις απαιτήσεις του τηλεοπτικού κοινού και είναι ένα πολλά υποσχόμενο τηλεοπτικό κανάλι.
Επίσης, το Μάιο 2007, ανακοινώθηκε ότι το τηλεοπτικό κανάλι EXTRA TV, με περισσότερο από 10 χρόνια
παρουσίας στην επαρχία της Λεμεσού, από τοπικός σταθμός γίνεται και παγκύπριος μέσω της τηλεοπτικής
πλατφόρμας της Primetel. Οι συνδρομητές στα πακέτα της Primetel, μπορούν να παρακολουθούν το
ολοκληρωμένο πρόγραμμα του EXTRA TV, με τοπικές παραγωγές καθώς και τηλεοπτικό περιεχόμενο από
μεγάλα ελλαδικά και διεθνή δίκτυα.
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Τον Ιούλιο 2007, η Primetel προσφέρει το πρώτο κυπριακό ιπποδρομιακό κανάλι LTV Races μέσα από την
πλατφόρμα της PrimeTV. Το κανάλι μεταδίδει καθημερινά ένα πεντάωρο πρόγραμμα που προσφέρει
ολοκληρωμένη ενημέρωση για τον ιππόδρομο στην Κύπρο αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο.
Επίσης, τον Ιούλιο 2007, η Primetel παρουσιάζει το VBox, ένα πρωτοποριακό διαδραστικό μουσικό κανάλι
στην τηλεοπτική της πλατφόρμα PrimeTV. Το κανάλι αυτό επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργήσουν τα
δικά τους playlists με ελληνικά και ξένα μουσικά βίντεο κλπ.
Επιπρόσθετα, τον Ιούλιο 2007, η Primetel ανακοίνωσε την προσθήκη ραδιοφωνικών σταθμών στην
τηλεοπτική της πλατφόρμα. Η PrimeTV ήδη φιλοξενεί τον ραδιοφωνικό σταθμό Energy 107.6 FM από την
περασμένη χρονιά με μεγάλη επιτυχία. Τώρα προχωρεί στην περαιτέρω ενδυνάμωση της υπηρεσίας
τηλεόρασης με την προσθήκη επιπρόσθετων ραδιοσταθμών. Οι σταθμοί που διατίθενται στην PrimeTV είναι:
Energy FM, KISS FM, CHOICE FM, Μusic.net.cy radio ENTEXNO, Ράδιο Πρώτο, Russian Wave. Σύντομα θα
προστεθούν και οι ραδιοσταθμοί Sfera Κύπρου 96.8, ΚΛΙΚ FM, Super FM, Coast FM.
Τον Σεπτέμβριο 2007, η Εταιρεία ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε συμφωνία με την Multichoice Hellas
Ανώνυμη Εταιρεία «MCH» Παροχή Υπηρεσιών σε Ηλεκτρονικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Η MCH είναι
αδειούχος παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών, και διανέμει τη δέσμη Nova
Cyprus. Με βάση τη συμφωνία αυτή η Primetel έχει ενσωματώσει τη δέσμη Nova Cyprus στην πλατφόρμα της
όπου ο συνδρομητής ανάλογα με τα ενδιαφέροντα του (κινηματογράφος, αθλητικά κλπ) θα μπορεί να επιλέξει
το ανάλογο πακέτο.
Τον Οκτώβριο 2007, η Primetel ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας για συνεργασία με την SONY- BMG,
και το Νοέμβριο 2007 ανακοίνωσε ότι προχώρησε στην υπογραφή συμφωνίας για συνεργασία με την Heaven
Music. Οι δύο αυτές εταιρείες είναι από τις μεγαλύτερες δισκογραφικές εταιρείες. Με αυτές τις συνεργασίες οι
συνδρομητές της Εταιρείας έχουν την ευκαιρία μέσω του καινοτομικού καναλιού VΒΟΧ να παρακολουθούν τα
αγαπημένα τους Ελληνικά video clips.
Το Μάρτιο 2008, η Εταιρεία έχει συνάψει συμφωνία με την εταιρεία Reliance Globalcom (πρώην Flag) η οποία
είναι ιδιοκτήτης και διαχειριστής του μεγαλύτερου στον κόσμο ιδιωτικού υποθαλάσσιου καλωδιακού
συστήματος οπτικών ινών, για την προσγιάλωση στην Κύπρο καλωδιακού συστήματος νέας γενιάς DWDM
Multi-terabit (υπό την επωνυμία “Hawk”) σε ιδιόκτητο ανεξάρτητο καλωδιακό σταθμό της Primetel στην
Γεροσκήπου. Η υποχρέωση της Primetel ως συμβαλλόμενο μέρος είναι η ανέγερση κατάλληλου κτιρίου όπου
θα εγκατασταθεί ο αναγκαίος ηλεκτρονικός και μηχανολογικός εξοπλισμός, η κατασκευή της αναγκαίας
υποδομής

για τερματισμό του υποθαλάσσιου καλωδίου στη παραλία και για τη διασύνδεση του με τον

τερματικό σταθμό με δικά της έξοδα (αναμένεται να ανέλθουν σε £1.000.000). Η Primetel θα αναλάβει επίσης
τη λειτουργία και συντήρηση του καλωδιακού σταθμού. Τα δικαιώματα χρήσης του καλωδίου θα καταβληθούν
σε τέσσερις δόσεις μέχρι το τέλος του 2009. Η Reliance θα καταβάλει στην Primetel τα πραγματικά ετήσια
έξοδα λειτουργίας και συντήρησης του καλωδιακού σταθμού. Το καλωδιακό σύστημα αναμένεται να τεθεί σε
λειτουργία στα μέσα του 2009. Η συμφωνία με την Reliance ισχύει για 15 χρόνια όσο και η διάρκεια ωφέλιμης
ζωής του καλωδίου. Σημειώνεται ότι, για τη λειτουργία του καλωδιακού συστήματος η Εταιρεία έχει αποταθεί
σε αρμόδιες αρχές για να εξασφαλίσει τις απαραίτητες εγκρίσεις από τις οποίες κάποιες έχουν ήδη εκδοθεί.
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Το καλωδιακό σύστημα Hawk αποτελεί μέρος άλλων τεσσάρων παρόμοιων καλωδιακών συστημάτων που
μεταξύ τους δια-συνδέουν χώρες της Μεσογείου, της Ανατολικής Αφρικής, της Ασίας και του Ειρηνικού. Με
την προσγιάλωση του καλωδίου στην Κύπρο η Primetel εξασφαλίζει πρόσβαση και αποκτά χωρητικότητα
ύψους 5Gbps (32 STM 1), με δυνατότητα για περαιτέρω αναβαθμίσεις, σε νέα διεθνή καλωδιακά συστήματα
με πολύ ευνοϊκούς όρους, γεγονός που θα της δώσει την δυνατότητα να προσφέρει ακόμη ψηλότερες
ταχύτητες για διακίνηση δεδομένων στο διαδίκτυο και άλλες καινοτόμες υπηρεσίες. Η πρωτοβουλία της
Primetel αναμένεται να έχει σημαντικά ευεργετική επίπτωση τόσο στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών
στην Κύπρο όσο και στην οικονομία γενικότερα δεδομένου ότι θα βοηθήσει να καθιερωθεί η Κύπρος ως χώρα
ανάπτυξης νέων αναδυόμενων υπηρεσιών, διευκολυνόμενη από την σημαντικά αυξημένη χωρητικότητα σε
διεθνή κυκλώματα, την εναλλακτική δρομολόγηση και τις σημαντικά χαμηλότερες τιμές. Επιπρόσθετα, η
προσγιάλωση του νέου καλωδίου θα βοηθήσει την Κύπρο να βελτιώσει σημαντικά την διείσδυση της σε
ευρυζωνικές συνδέσεις και υπηρεσίες με ευεργετικά αποτελέσματα για τον τόπο και τους καταναλωτές, θα
διευκολύνει την περαιτέρω ανάπτυξη του επιχειρηματικού τομέα και θα προσελκύσει ξένες επενδύσεις στον
τόπο.
3.

Οργανωτική Διάρθρωση / Δομή Εταιρείας

Πιο κάτω παρουσιάζεται το οργανόγραμμα / δομή της Εταιρείας κατά την ημερομηνία του παρόντος
Ενημερωτικού Δελτίου.

P RIM E TE L LI M ITED

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ
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Όπως παρουσιάζεται πιο πάνω, η δομή της Εταιρείας αποτελείται από τα εξής τμήματα:
Ανάπτυξη και Τεχνολογία
Η υπηρεσία ασχολείται με το σχεδιασμό και την Διαχείριση Συστημάτων Πληροφορικής και τιμολόγησης,
Υπηρεσίες Λογισμικού, Κεντρικά Συστήματα και Βάσεις Δεδομένων και ειδικά με την ανάπτυξη της
πλατφόρμας Triple Play, καθώς επίσης και με την Αρχιτεκτονική Σχεδίασης Συστημάτων κατάλληλων για την
υποστήριξη και διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της Εταιρείας.
Μάρκετινγκ
Η υπηρεσία μάρκετινγκ ασχολείται με τη ανάπτυξη στρατηγικών, στόχων και πλάνων, την παρακολούθηση
της αγοράς και του ανταγωνισμού, την τιμολόγηση προϊόντων και υπηρεσιών, τη διαφήμιση των υφιστάμενων
και νέων προϊόντων/ υπηρεσιών, με τη δημιουργία και διάδοση διαφημιστικού υλικού, τοποθέτηση
διαφημίσεων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης καθώς και με συμμετοχή της εταιρείας σε διάφορες εκδηλώσεις
όπως την Κρατική Έκθεση. Το τμήμα ασχολείται επίσης με την πρόβλεψη ζήτησης και τον συνεπαγόμενο
όγκο κίνησης. Επίσης διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών.
Διαχειρίζεται επίσης τα χαρτοφυλάκια Προϊόντων καθώς και τα συστήματα Πληροφοριών Μάρκετινγκ.
Τηλεπικοινωνιακή Υποδομή
Το τμήμα τηλεπικοινωνιακήs υποδομής είναι υπεύθυνο για τον προγραμματισμό, την σχεδίαση, κατασκευή,
εποπτεία και διαχείριση της τηλεπικοινωνιακής υποδομής δικτύου που υποστηρίζει τις υπηρεσίες που παρέχει
η Εταιρεία. Επίσης, έχει την ευθύνη για την υιοθέτηση αρχιτεκτονικής και τεχνολογίας δικτύου, την ανάπτυξη
συστημάτων υποστήριξης της λειτουργίας του δικτύου και για το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου (NOC - Network
Operations Center) επί 24-ωρης βάσεως. Το τμήμα τηλεπικοινωνιακής υποδομής ασχολείται επίσης με την
ανάπτυξη λογισμικού για διάφορες εφαρμογές και υπηρεσίες.
Πωλήσεις
Η υπηρεσία πωλήσεων είναι υπεύθυνη για τις απευθείας πωλήσεις, τη διασφάλιση πωλήσεων στις
επιχειρήσεις και τις λιανικές πωλήσεις. Τη διαχείριση των λογαριασμών των υφιστάμενων πελατώνεπιχειρήσεων, και τις πωλήσεις μέσω δικτύου μεταπωλητών.
Ανθρώπινο Δυναμικό
Η

υπηρεσία

χειρίζεται

όλα

τα

θέματα

που

έχουν

σχέση

με

το

προσωπικό

της

Εταιρείας,

συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων, το σύστημα πληρωμών και την υλοποίηση των διαδικασιών
πρόσληψης και εκπαίδευσης.
Διοίκηση
Η υπηρεσία είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση των λογαριασμών πελατών καθώς και για την υποστήριξη του
τμήματος πωλήσεων.
Δίκτύο Πρόσβασης
Η υπηρεσία ανάπτυξης δικτύου πρόσβασης είναι υπεύθυνη για τον προγραμματισμό, ανάπτυξη και
συντήρηση του δικτύου πρόσβασης, καθώς και για την εγκατάσταση και συντήρηση ευρυζωνικών συνδέσεων.
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Οικονομική Διεύθυνση και Λογιστήριο
Η υπηρεσία χειρίζεται όλα τα οικονομικά και λογιστικά θέματα, συμπεριλαμβανομένων της προετοιμασίας των
προϋπολογισμών και των λογαριασμών της Εταιρείας.
Εξυπηρέτηση Πελατών
Η υπηρεσία είναι υπεύθυνη για την διαχείριση των παραγγελιών πελατών, την αναφορά βλαβών και για την
καθοδήγηση πελατών
Ρυθμιστικά Θέμάτα και Διασύνδεση
Η υπηρεσία έχει την ευθύνη της διαχείρισης των ρυθμιστικών θεμάτων, εκπροσωπεί την εταιρεία στα αρμόδια
όργανα της πολιτείας διασφαλίζει τον υγιή ανταγωνισμό στην αγορά των τηλεπικοινωνιών. Και διαχειρίζεται
θέματα διασύνδεσης δικτύων με άλλες εταιρείες τηλεπικοινωνιών τόσο στην Κύπρο όσο και διεθνώς.
4.

Κύριες Δραστηριότητες και Αγορές Δραστηριοποίησης της Εταιρείας

Κύριες Δραστηριότητες:
Η Εταιρεία παρέχει τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες:
•

Φωνής

•

Υψηλής ταχύτητας Διαδικτύου

•

Εικόνας, συμπεριλαμβανομένης Ψηφιακής Τηλεόρασης

•

Μισθωμένων Κυκλωμάτων

Επιπρόσθετα, η Εταιρεία ασχολείται με πωλήσεις προϊόντων στους συνδρομητές της.
Αγορές Δραστηριοποίησης:
Το δίκτυο της Primetel αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου διεθνούς τηλεπικοινωνιακού δικτύου με κόμβους και
συνδέσεις που εκτείνονται στην Ελλάδα, στη Ρωσία και στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Στην Κύπρο, το δίκτυο της Εταιρείας αυτή τη στιγμή έχει πρόσβαση σε περισσότερα από 170,000 υποστατικά,
(νοικοκυριά και επιχειρήσεις), σε όλες τις ελεύθερες περιοχές της νήσου – καλύπτει περίπου το 80% των
αστικών περιοχών.
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5.

Υπηρεσίες και Πακέτα που προσφέρονται

ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

PrimeHome

Primetelephony

Φωνή

(Τηλεφωνία, Διαδίκτυο, Τηλεόραση)

- Επιχειρηματική γραμμή
- Προεπιλογή φορέα
- Αριθμοί χωρίς χρέωση
- Υπηρεσίες διασκέψεων
- Υπηρεσία VoIP

- Υπηρεσία VoIP
- SS7

PrimeADSL2+

PrimeInternet

Διαδίκτυο

(Τηλεφωνία, Διαδίκτυο)

- Σύνδεση μέσω μισθωμένων
γραμμών
- Σύνδεση DSL
- Ασύρματη ευρυζωνική πρόσβαση

- Dial Up και DSL ISP
- Collocation και Hosting
- Διαβίβαση IP

PrimeTVplus

PrimeConnect

Δεδομένα

(Τηλεφωνία, Τηλεόραση)

- Μισθωμένες γραμμές
- Ethernet
- Frame Relay / ATM
- Ιδεατά ιδιωτικά δίκτυα

- Μισθωμένες γραμμές
- Frame play / ATM
- International Backhaul
- IP Connect

5.1

Υπηρεσίες που προσφέρονται στο σπίτι
(Υπηρεσίες τηλεφωνίας, διαδικτύου και τηλεόρασης μέσω των πακέτων PrimeHome, PrimeADSL2+,
PrimeTVPplus)

Η Primetel δίνει την ευκαιρία σε φυσικά πρόσωπα να αποκτήσουν πρόσβαση σε υπηρεσίες τηλεφωνίας,
γρήγορη πρόσβαση στο Διαδίκτυο και μια επιλογή από διεθνή, τοπικά και ελεύθερα δορυφορικά κανάλια με
δυνατότητα αναβάθμισης για κάθε υπηρεσία.
5.1.1

PrimeHome

Το πακέτο PrimeHome συμπεριλαμβάνει ψηφιακά τηλεοπτικά κανάλια, ευρυζωνικό Διαδίκτυο και σταθερή
τηλεφωνία. Και οι τρεις υπηρεσίες παρέχονται μέσω απλού και εύχρηστου συνδρομητικού εξοπλισμού.
5.1.2

PrimeADSL2+

Το πακέτο PrimeADSL2+ συμπεριλαμβάνει τηλεφωνία και ευρυζωνικό διαδίκτυο. Με το PrimeADSL2+ ο
πελάτης μπορεί να εξοικονομήσει μέχρι και 40% στις τηλεφωνικές του κλήσεις ενώ το μηνιαίο ενοίκιο του
σταθερού τηλεφώνου συμπεριλαμβάνεται στη συνδρομή του πακέτου, χωρίς επιπρόσθετη χρέωση.
Επιπλέον, μπορεί να συνδεθεί με το διαδίκτυο με πολύ γρήγορες ταχύτητες οι οποίες κυμαίνονται από 750
Κbps (downstream)/ 256 Κbps (upstream) και οι οποίες παρέχονται μέσω τεχνολογίας ADSL2+.
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5.1.3

PrimeTVplus

Το πακέτο PrimeTVplus συμπεριλαμβάνει τηλεφωνία και πληθώρα από ψηφιακά τηλεοπτικά κανάλια. Με το
PrimeTVplus ο πελάτης μπορεί να εξοικονομήσει μέχρι και 40% στις τηλεφωνικές του κλήσεις ενώ το μηνιαίο
ενοίκιο του σταθερού τηλεφώνου συμπεριλαμβάνεται στη συνδρομή του πακέτου. Το βασικό τηλεοπτικό
μέρος του πακέτου περιλαμβάνει διεθνή, τοπικά και ελεύθερα δορυφορικά κανάλια μαζί με τα συνδρομητικά
κανάλια LTV, ALFA και Nova Cyprus.
5.2

Υπηρεσίες που προσφέρονται στην επιχείρηση
(Primetelephony, PrimeInternet, PrimeConnect)

5.2.1

Primetelephony

Οι υπηρεσίες Primetelephony προσφέρουν ένα συνδυασμό ανταγωνιστικών και καινοτόμων υπηρεσιών, οι
οποίες βοηθούν στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των επικοινωνιακών αναγκών του πελάτη αλλά και στη
μείωση των τηλεπικοινωνιακών του εξόδων.
Οι υπηρεσίες Primetelephony, περιλαμβάνουν:
•

Επιχειρηματική Γραμμή (επιλογή υπηρεσίας BRI ή PRI)

•

Προεπιλογή Φορέα (Carrier Pre-Selection)

•

Αριθμοί Χωρίς Χρέωση (Τoll Free Numbers)

•

Υπηρεσίες

Διασκέψεων

-

Εικονοδιάσκεψη

(Video

Conferencing)

και

Ηχοδιάσκεψη

(Audio

Conferencing)
•
5.2.2

Υπηρεσία VoIP (Φωνή μέσω IP)
PrimeInternet

Η υπηρεσία PrimeInternet προσφέρει ιδανικές λύσεις για ευρυζωνικές συνδέσεις υψηλής ταχύτητας με το
Διαδίκτυο σε μεγάλες επιχειρήσεις και σε οργανισμούς, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα.
Με τις υπηρεσίες PrimeInternet, οι εταιρικοί πελάτες μπορούν να αξιοποιήσουν στο έπακρο τη συνεχή
σύνδεση στο Διαδίκτυο, την υψηλή ταχύτητα πρόσβασης και τις συμμετρικές δυνατότητες της τεχνολογίας,
κερδίζοντας χρόνο και προσπάθεια στην αποθήκευση και μεταφορά μεγάλων ψηφιακών αρχείων. Επίσης,
μπορούν να έχουν βελτιωμένη απόδοση και μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία από τα υφιστάμενα υλισμικά
(hardware) και λογισμικά (software) προγράμματα τους.
Οι υπηρεσίες PrimeInternet περιλαμβάνουν:
•

Σύνδεση μέσω Μισθωμένων Γραμμών (Dedicated Internet Access),

•

Σύνδεση DSL (Ψηφιακή Συνδρομητική Γραμμή για γρηγορότερη και συνεχή (always-on) σύνδεση στο
Διαδίκτυο), και

•
5.2.3

Ασύρματη Ευρυζωνική Πρόσβαση (Wireless Broadband Access).
PrimeConnect

Οι υπηρεσίες PrimeConnect μεταφέρουν τις ιδιότητες ενός ιδιωτικού δικτύου δεδομένων μέσα σε μια κοινή
υποδομή δικτύων. Σε συνδυασμό με τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα IP, οι υπηρεσίες PrimeConnect διαδραματίζουν
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ένα σημαντικό ρόλο στις επιχειρήσεις και παρέχουν τη δυνατότητα ανάπτυξης μιας επικερδούς λύσης
δικτύωσης. Επίσης, προσφέρουν ευέλικτες επιλογές οι οποίες εκμεταλλευόμενες τη δύναμη των δικτύων IP,
παρέχουν απλοποιημένη, ασφαλή και επεκτάσιμη συνδετικότητα.
Οι υπηρεσίες PrimeConnect περιλαμβάνουν:
•

Μισθωμένες Γραμμές (Leased Lines),

•

Ethernet (Τοποδίκτυο),

•

Frame Relay (Αναμετάδοση Πλαισίων) / ATM (Ασύγχρονος Τρόπος Μεταβίβασης), και

•

Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα - Τοπικά και Διεθνή (IP VPN).

5.3

Υπηρεσίες που προσφέρονται σε Άλλους Φορείς Τηλεπικοινωνιών
(Φωνή, Διαδίκτυο, Δεδομένα)

5.3.1 Φωνή
Η Primetel προσφέρει αξιόπιστες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες τερματισμού και διαβίβασης φωνής (voice
termination and transit). Διαβιβάζει και τερματίζει την τηλεφωνική κίνηση στην Κύπρο μέσω του αυτόνομου
δικτύου της, ενώ ο διεθνής τερματισμός πραγματοποιείται μέσω διεθνών διασυνδέσεων.
Η υπηρεσία Φωνής περιλαμβάνει:
•

Υπηρεσία VoIP (Φωνή μέσω IP) και

•

Υπηρεσία SS7

5.3.2

Διαδίκτυο

Οι υπηρεσίες διαδικτύου υποστηρίζονται με ένα από τα αυστηρότερα συμβόλαια διασφάλισης επιπέδου
υπηρεσιών (service level agreement) και συνδυάζουν όλα εκείνα τα βασικά στοιχεία που θεωρούνται κρίσιμα
για την άριστη λειτουργία μιας υπηρεσίας διαδικτύου, όπως υψηλή κάλυψη, 24x7 Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου
και ανώτερη εφαρμοσμένη μηχανική. Η Primetel χρησιμοποιεί συνδέσεις με διάφορα διεθνή δίκτυα για να
εξασφαλίσει την μεταφορά δεδομένων στον τελικό χρήστη με τον γρηγορότερο και ασφαλέστερο
προσφερόμενο τρόπο.
Οι υπηρεσίες Διαδικτύου περιλαμβάνουν:
•

Dial Up και DSL ISP,

•

Housing και Hosting, και

•

Διαβίβαση IP.

5.3.3

Δεδομένα

Οι υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων της Primetel προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, από τη βασική
σύνδεση

στη

παγκόσμια

δικτύωση,

συμπεριλαμβανομένων

διαχειριζομένων επιλογών.
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Οι υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων περιλαμβάνουν:
•

Μισθωμένες Γραμμές (Leased Lines),

•

Frame Relay (Αναμετάδοση Πλαισίων) / ATM (Ασύγχρονος Τρόπος Μεταβίβασης),

•

Διεθνή κυκλώματα, και

•

Συνδέσεις IP .

6.

Δίκτυο Εταιρείας

Η Εταιρεία λειτουργεί δίκτυο παγκύπριας κάλυψης και υψηλής απόδοσης με σημεία παρουσίας στην Ελλάδα,
τη Ρωσία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Το δίκτυο αυτό συνδυάζει βασικά στοιχεία τα οποία είναι σημαντικά για
την παροχή υπηρεσιών, προηγμένης τεχνολογίας, υψηλής χωρητικότητας δικτύου κορμού, 24x7 κέντρο
λειτουργίας δικτύου (NOC) και ανώτερη μηχανική (engineering). Το δίκτυο της Primetel έχει κατασκευαστεί
έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις πλέον απαιτητικές επιχειρηματικές ανάγκες που διασφαλίζονται με ανάλογα
αυστηρά συμβόλαια επιπέδου υπηρεσιών (service level agreements).
Ο συνδυασμός της υφιστάμενης υποδομής δικτύου οπτικών ινών με την ελεύθερη πρόσβαση στον τοπικό
βρόγχο, δίνει στην Primetel τη δυνατότητα παροχής ευρυζωνικών υπηρεσιών σε χρήστες σε όλους τους
τομείς της αγοράς, καλύπτοντας επιχειρήσεις, οικιακούς χρήστες και παροχείς τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.
Κύρια Χαρακτηριστικά & Πλεονεκτήματα του Δικτύου της Εταιρείας
•

Αξιόπιστο και επεκτάσιμο δίκτυο υψηλής αποδοτικότητας,

•

Αποδεδειγμένη τεχνολογία Διαδικτύου,

•

24x7 Κέντρο Υπηρεσιών Δικτύου, και

•

Τεχνική υποστήριξη μεταξύ των ωρών 08:00-18:00 καθημερινά.

Συνδετικότητα Δικτύου
Το δίκτυο της Primetel είναι διασυνδεδεμένο με πολλά άλλα δίκτυα ώστε να διασφαλίζεται ότι τα δεδομένα
φθάνουν στον τελικό χρήστη με τον γρηγορότερο και αποδοτικότερο τρόπο. Επίσης συμφωνίες με τοπικά
δίκτυα ISPs άλλων χωρών, επιτρέπουν τη γρήγορη παράδοση πακέτων πληροφοριών σε ολόκληρη τον
κόσμο.
Υψηλής χωρητικότητας και ποιότητας δίκτυο κορμού οπτικών ινών
Το δίκτυο κορμού χρησιμοποιεί πλεονάζουσα δικτύωση για την διασύνδεση των δικτυακών κόμβων ώστε να
διασφαλίζεται η συνεχής λειτουργικότητα του δικτύου σε περίπτωση τοπικής αποτυχίας κάποιου μέρους του
δικτύου.
Το δίκτυο της Primetel είναι πολυεστιακό, μέσω διαφόρων συνδέσεων υψηλής ταχύτητας που παρέχουν
αξιόπιστη συνδετικότητα.
Το δίκτυο έχει πάντοτε πλεονάζουσα ικανότητα, ακόμη και κατά τη διάρκεια ωρών αιχμής. Αυτό επιτρέπει
στην Εταιρεία να διαχειρίζεται επιτυχώς ακόμη και τις μεγαλύτερες αιχμές κίνησης που συχνά συνδέονται με
τις δημοφιλέστερες ιστοσελίδες. Προσθέτει πάντοτε νέα χωρητικότητα και νέους δρομολογητές, ανάλογα των
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αναγκών, για να διασφαλίζει ότι το περιεχόμενο παραδίδεται στους χρήστες όσο πιο γρήγορα και
αποτελεσματικά γίνεται.
Διοικούμενη ασφάλεια
Η Εταιρεία έχει επενδύσει σημαντικά στην ασφάλεια του δικτύου της, εξασφαλίζοντας τις ασφαλέστερες
μεταδόσεις εμπιστευτικών και ευαίσθητων επικοινωνιών, αποφεύγοντας τις διακοπές σε υπηρεσίες, ως
αποτέλεσμα τυχαίων ή σκόπιμων ενεργειών από εξωτερικές παρεμβάσεις και διασφαλίζει τις υψηλότερες
βαθμίδες ασφάλειας στις υπηρεσίες των πελατών της.
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Σχεδιάγραμμα Δικτύου της Primetel
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Σχεδιάγραμμα Δικτύου Λεμεσού

Σχεδιάγραμμα Δικτύου Λευκωσίας
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7.

Συγκριτικά Πλεονεκτήματα Primetel

Μοναδικός εναλλακτικός παροχέας ηλεκτρονικών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στην Κύπρο
Η Εταιρεία είναι αυτή τη στιγμή, πέραν από την ΑΤΗΚ, ο μοναδικός πάροχος ενός ευρύτατου φάσματος
ηλεκτρονικών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν τηλεφωνία, ψηφιακή
τηλεόραση, γρήγορο διαδύκτιο και φιλοξενία ιστοσελίδων (hosting).
Κάτω από αυτό το πρίσμα, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι οι υπηρεσίες της Εταιρείας παρέχονται από ένα
και μόνο πάροχο με σημαντικές οικονομικές εξοικονομήσεις. Η Primetel διαφοροποιείται από τον υπόλοιπο
ανταγωνισμό (πλην της ΑΤΗΚ) στο γεγονός ότι οι συνδρομητές της δε χρειάζεται να γίνουν συνδρομητές σε
δεύτερο τηλεπικοινωνιακό πάροχο, για εξασφάλιση οιασδήποτε υπηρεσίας, όπως γίνεται μέχρι σήμερα.
Περαιτέρω οι τρεις βασικές υπηρεσίες παρέχονται στους πελάτες μέσω μιας μόνο σύνδεσης με το δίκτυο της
εταιρείας, κάτι που την διαφοροποιεί από όλους τους άλλους Πάροχους Υπηρεσιών.
Υποδομή
Η Εταιρεία διαθέτει δικό της αυτόνομο δίκτυο ψηλών προδιαγραφών το οποίο είναι βασισμένο σε οπτικές ίνες
(fiber optics). Μέσω αυτού του δικτύου, η Εταιρεία έχει τη δυνατότητα να παρέχει ψηλής ποιότητας ευζωνικές
υπηρεσίες στους πελάτες της ανά το παγκύπριο (βλέπε Μέρος Δ6).
Συνεργασία με ΑΗΚ
Η Εταιρεία έχει συνάψει συνεργασία με την ΑΗΚ, γεγονός που της δίδει πρόσβαση στο δίκτυο οπτικών ινών
της ΑΗΚ που συνυπάρχει με το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και σε άλλες διευκολύνσεις ανά
το παγκύπριο. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της Μελέτης του Ανεξάρτητου Νομικού Οίκου,
η συμφωνία αυτή είναι πολύ σημαντική για τη λειτουργία της Εταιρείας και θα πρέπει από κάθε άποψη να
διαφυλάσσεται η εύρυθμη λειτουργία της, ενώ τυχόν παραβίαση των όρων μπορεί να τερματίσει την
συνεργασία με απρόβλεπτες συνέπειες για την Εταιρεία. Σήμερα εκκρεμεί διαιτησία που αφορά το ύψος των
οφειλόμενων ενοικίων της Εταιρείας προς την ΑΗΚ, τα οποία ανέρχονται σε £158.125. Για αυτό επισημαίνεται
ότι η εκκρεμούσα διαιτησία για την καταβολή ενοικίων θα πρέπει να διευθετηθεί σύντομα ώστε να εκλείψει
αυτή η εκκρεμότητα.
Τεχνογνωσία
Η διευθυντική ομάδα της Εταιρείας αλλά και το Διοικητικό της Συμβούλιο αποτελείται από άτομα τα οποία
διαθέτουν σημαντική πείρα στο χώρο των τηλεπικοινωνιών στην Κύπρο και στο εξωτερικό (βλέπε Μέρος
Δ16). Επιπλέον, αξίζει να αναφερθεί ότι η Εταιρεία έχει τη δυνατότητα να αντλεί τεχνογνωσία και από την
κύριο μέτοχό της, την εταιρεία Teledev East, η οποία όπως ήδη αναφέρθηκε δραστηριοποιείται στον κλάδο
των τηλεπικοινωνιών στην Κύπρο και στη Ρωσία.
Χαμηλά Κόστη / Ευέλικτη πολιτική τιμολόγησης
Λόγω της χρησιμοποίησης προηγμένης τεχνολογίας 3ης γενιάς η ποιότητα του αυτόνομου δικτύου της
Εταιρείας είναι αφενός πολύ υψηλή και αφετέρου το κόστος κατασκευής είναι σημαντικά μειωμένο σε σχέση
με τα παραδοσιακά δίκτυα γεγονός που της δίδει την δυνατότητα να παρέχει ευρυζωνικές υπηρεσίες με κόστη
χαμηλότερα του ανταγωνισμού και ευελιξία αναφορικά με την διαμόρφωση τιμολογιακής πολιτικής και
εξασφάλιση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.
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Εισαγωγή πρώτης εταιρείας παροχής υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας στο Χ.Α.Κ.
Εφόσον η αίτηση της Εταιρείας για εισαγωγή των μετοχών της εγκριθεί από το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου
Αξιών Κύπρου, η Primetel θα είναι η πρώτη εταιρεία παροχής υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας που θα εισάξει
τους τίτλους της στο Χ.Α.Κ..
8.
Στρατηγικοί Συνεργάτες Primetel
Η Primetel συνεργάζεται με άλλους παροχείς τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών οι οποίοι χρησιμοποιούν την
υποδομή της Primetel για να προσφέρουν τις υπηρεσίες της στους δικούς τους πελάτες. Πιο συγκεκριμένα οι
παροχείς αυτοί έχουν την υποστήριξη από ειδικούς στον τομέα των πωλήσεων, του μάρκετινγκ, του
επιχειρηματικού προγραμματισμού και της τεχνικής υποδομής της Primetel, με σκοπό να βοηθούνται στην
οικοδόμηση και διατήρηση μιας άριστης επιχειρηματικής σχέσης με τους πελάτες τους.
Επιπρόσθετα, η Primetel μέσα από αλυσίδες καταστημάτων έχει δημιουργήσει συνεργασίες με μεταπωλητές
στην Κύπρο και το εξωτερικό.
9.
Πελατολόγιο
Το πελατολόγιο της Εταιρείας αποτελείται από μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς, από φυσικά πρόσωπα
και από άλλους τηλεπικοινωνιακούς φορείς.
Στον τομέα των φυσικών προσώπων, η Εταιρεία μέχρι σήμερα έχει καταφέρει να προσελκύσει πέραν των
15,000 πελατών εστιάζοντας την προσοχή της στην καλύτερη δυνατή ικανοποίηση των τηλεπικοινωνιακών και
ψυχαγωγικών τους αναγκών.
Στον τομέα των επιχειρήσεων και οργανισμών, η Primetel απευθύνεται σε επιχειρήσεις και οργανισμούς οι
οποίοι αναζητούν ολοκληρωμένες λύσεις φωνής, διαδικτύου και εικόνας για τις επικοινωνιακές τους ανάγκες.
Πρέπει να σημειωθεί ότι λόγω του εύρους αλλά και της σύνθεσης του πελατολογίου της, οι εργασίες της
Εταιρείας δεν εξαρτούνται σε σημαντικό βαθμό από οποιοδήποτε από τους πελάτες της.
10.
Προώθηση Πωλήσεων
Η Εταιρεία προωθεί τις υπηρεσίες της στην αγορά μέσω των κέντρων εξυπηρέτησης πελατών, του
τηλεφωνικού κέντρου εξυπηρέτησης, των αλυσίδων καταστημάτων των μεταπωλητών της, καθώς επίσης και
μέσω των συμβούλων πωλήσεων.
Η Εταιρεία διαθέτει Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών στη Λευκωσία και Λεμεσό και ένα τηλεφωνικό κέντρο
εξυπηρέτησης, στελεχωμένα από εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο ανταποκρίνεται άμεσα και
αποτελεσματικά στην εξυπηρέτηση υποψήφιων και υφιστάμενων πελατών της, δίνοντας τους απαντήσεις και
βοήθεια σε πιθανές ερωτήσεις και απορίες (βλέπε Μέρος Δ22).
Επιπρόσθετα, οι πωλήσεις της Εταιρείας ενισχύονται από τις προωθητικές ενέργειες του Τμήματος
Μάρκετινγκ, το οποίο είναι υπεύθυνο για τις διαφημίσεις στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και για την
προώθηση υφιστάμενων και νέων προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρείας.
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Επίσης, η Primetel κάθε χρόνο λαμβάνει μέρος στη Διεθνή Έκθεση Κύπρου και σε διάφορες άλλες εκθέσεις
στην Κύπρο και στο εξωτερικό, όπου το κοινό το οποίο επισκέπτεται το περίπτερό της έχει την ευκαιρία να
ενημερωθεί από κοντά για την Εταιρεία και τα πρωτοποριακά πακέτα υπηρεσιών που προσφέρει.
11.
Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες
11.1 Οικονομικές Καταστάσεις
Η Εταιρεία καταρτίζει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ/ΔΛΠ. Για τα έτη 2005-2007 οι
οικονομικές καταστάσεις έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρείας, KPMG.
Σημειώνεται ότι τα λογιστικά πρότυπα που απαιτούνται με βάση τους περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών
Κύπρου Νόμους και Κανονισμούς είναι τα ΔΠΧΠ/ΔΛΠ, τα οποία συνάδουν και με τις οδηγίες του Συνδέσμου
Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου και τις απαιτήσεις των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων
και Κανονισμών και του περί Εταιρειών Νόμου.
Οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις για τα έτη 2005-2007 παρατίθενται στο Μέρος Θ του παρόντος
Ενημερωτικού Δελτίου. Οι οικονομικές καταστάσεις θα είναι διαθέσιμες για επιθεώρηση κατά τις συνήθεις
εργάσιμες ημέρες, μεταξύ των ωρών 8:30 π.μ. μέχρι 12:00 το μεσημέρι, στο εγγεγραμμένο γραφείο της
Εταιρείας για όλη την περίοδο ισχύος του Ενημερωτικού Δελτίου, καθώς και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας
www.prime-tel.com.
11.2 Επιλεγμένες Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες για τα Έτη 2005, 2006 και 2007.
Παρατίθενται πιο κάτω επιλεγμένες συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για τα έτη 2005, 2006 και
2007, οι οποίες συνάδουν με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) / Διεθνή
Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) και τον περί Εταιρειών Νόμο.
Οι επιλεγμένες συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες θα πρέπει να διαβαστούν σε συνάρτηση με τους
πλήρεις ετήσιους ελεγμένους λογαριασμούς και τις εκθέσεις ελεγκτών για τα υπό αναφορά έτη. Οι ελεγκτές
της Εταιρείας δεν έχουν εκφράσει οποιαδήποτε επιφύλαξη ή άρνηση γνώμης στις εκθέσεις τους για τα υπό
αναφορά έτη.
Σημειώνεται ότι έχουν γίνει αναπροσαρμογές που θεωρήθηκαν αναγκαίες για την διόρθωση των πιο κάτω:

•

Διόρθωση λανθασμένης λογιστικής αρχής που ακολουθήθηκε αναφορικά με:
(i) τον λογισμό της διαφοράς μεταξύ του τιμήματος απόκτησης των δραστηριοτήτων και στοιχείων
ενεργητικού της Thunderworx Limited και της λογιστικής τους αξίας, ούτως ώστε αυτή να λογιστεί στα ίδια
κεφάλαια ως αυτή να έλαβε χώρα προ της 1 Ιανουαρίου 2005,
(ii) την διαγραφή του κόστους αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατευθείαν από τα ίδια κεφάλαια.

•

Τη διόρθωση στην αναβαλλόμενη φορολογία του έτους 2006, ούτως ώστε να παρουσιαστεί σωστά η
ανάληψη των φορολογικών ζημιών της ιθύνουσας εταιρείας λόγω φορολογικής αναδιοργάνωσης.

Από την 1η Ιανουαρίου 2005, η Εταιρεία υιοθέτησε όλα τα καινούργια και αναθεωρημένα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ/ΔΛΠ) τα οποία σχετίζονται με τις εργασίες της και είναι
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εφαρμόσιμα για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2005. Η υιοθέτηση αυτή δεν έχει
επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις λογιστικές αρχές της Εταιρείας.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΑΝ ΣΤΙΣ
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 – 2007

Κύκλος εργασιών
Κόστος πωλήσεων
Μεικτό κέρδος
Άλλα λειτουργικά έσοδα

Αναπροσαρμοσμένος

Αναπροσαρμοσμένος

2007

2006

2005

£

£

£

8.322.060

3.231.864

1.834.142

(5.133.254)

(2.324.683)

(980.861)

3.188.806

907.181

853.281

60.000

-

-

(3.712.122)

(2.243.492)

(1.199.789)

(648.687)

(416.666)

(4.876)

(1.699)

(4.376)

(10.136)

(1.113.702)

(1.757.353)

(361.520)

225.133

36.573

7.591

Έξοδα χρηματοδότησης

(499.078)

(170.656)

(77.339)

Καθαρά έξοδα χρηματοδότησης

(273.945)

(134.083)

(69.748)

Ζημία πριν από τη φορολογία

(1.387.647)

(1.891.436)

(431.268)

Έξοδα διοίκησης
Έξοδα πωλήσεως
Άλλα λειτουργικά έξοδα
Ζημία από εργασίες πριν από τα καθαρά έξοδα
χρηματοδότησης
Έσοδα χρηματοδότησης

Φορολογία
Ζημία έτους

Ζημία ανά μετοχή

119.728

316.782

(1.267.919)

(1.574.654)

£ σεντ

£ σεντ

£ σεντ

0,009

0,012

0,504

(72.732)
(504.000)

Σημείωση: Μέχρι τον Οκτώβριο του 2005 οι δραστηριότητες της Εταιρείας διεκπεραιώνονταν από την Thunderworx.
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005, 2006 ΚΑΙ 2007
Αναπροσαρμοσμένος

Αναπροσαρμοσμένος

2007

2006

2005

£

£

£

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός

6.642.403

3.950.782

2.153.557

Άϋλο ενεργητικό

3.957.179

1.886.919

1.827.739

507.557

384.141

66.620

0

457.847

3.624.884

11.107.139

6.679.689

7.672.800

Αναβαλλόμενη φορολογία
Ποσό που οφείλεται από την τελική ιθύνουσα εταιρεία
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Ποσά που οφείλονται από συγγενικές εταιρείες
Ποσά που οφείλονται από ιθύνουσα εταιρεία
Μετρητά στο ταμείο και στην τράπεζα
Σύνολο ενεργητικού

680.028

379.281

122.786

1.917.424

1.176.542

262.674

56.556

45.180

8.143

224.474

-

-

671.839

647.450

25.444

3.550.321

2.248.453

419.047

14.657.460

8.928.142

8.091.847

14.250.000

13.000.000

13.000.000

(11.506.908)

(10.238.989)

(8.592.315)

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Συσσωρευμένες ζημίες
Αποθεματικά υπέρ το άρτιο

1.213.990

-

-

3.957.082

2.761.011

4.407.685

4.716.700

1.796.031

-

-

980.125

1.298.967

Μη τρέχουσες υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμα δάνεια
Ποσά που οφείλονται σε διοικητικό σύμβουλο
Εμπορικές υποχρεώσεις αδειών χρήσης

892.452

-

-

5.609.152

2.776.156

1.298.967

Ποσά που οφείλονται στην ιθύνουσα εταιρεία

-

648.054

355.816

Ποσά που οφείλονται σε συγγενικές εταιρείες

203.889

155.895

1.835.179

Τρέχουσες υποχρεώσεις

Τρεχούμενοι λογαριασμοί τραπεζών
και τρέχουσες δόσεις μακροπρόθεσμων δανείων
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις
Φορολογία οφειλόμενη
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

1.110.853

520.953

-

3.774.157

2.066.073

194.200

2.327

-

-

5.091.226

3.390.975

2.385.195

14.657.460

8.928.142

8.091.847

Σημείωση: Μέχρι τον Οκτώβριο του 2005 οι δραστηριότητες της Εταιρείας διεκπεραιώνονταν από την Thunderworx.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Κεφάλαιο
Αριθμός
Μετοχών

Μετοχικό
κεφάλαιο
£

Αποθεματικό
υπέρ το άρτιο
£

Συσσωρευμένες
Ζημίες
£

Σύνολο
£

Σημ.
΄Ετος 2005
1 Ιανουαρίου 2005 ως οι αρχικές
οικονομικές καταστάσεις
Έκδοση κεφαλαίου
Διαγραφή διαφοράς που δημιουργήθηκε
κατά την απόκτηση των δραστηριοτήτων
της Thunderworx Limited
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2005
(όπως αναπροσαρμόστηκε)
Ζημία έτους
Αναπροσαρμογή διαφοράς που
δημιουργήθηκε κατά την απόκτηση
των δραστηριοτήτων της Thunderworx
Ltd λόγω των πιο κάτω αποκτήσεων
κατά τη διάρκεια του έτους
- Άϋλο ενεργητικό
- Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός
31 Δεκεμβρίου 2005

΄Ετος 2006
1 Ιανουαρίου 2006
Διαγραφή διαφοράς που δημιουργήθηκε
κατά την απόκτηση των ραστηριοτήτων
της Thunderworx Limited
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου
(όπως αναπροσαρμόστηκε)
Έξοδα αύξησης κεφαλαίου
Ζημία έτους
31 Δεκεμβρίου 2006

΄Ετος 2007
1 Ιανουαρίου 2007 ως οι αρχικές
οικονομικές καταστάσεις
Διακανονισμός αναβαλλόμενης
φορολογίας
Διαγραφή διαφοράς που δημιουργήθηκε
κατά την απόκτηση των
δραστηριοτήτων
της Thunderworx Limited
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007
(όπως αναπροσαρμόστηκε)
Έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο
Ζημία έτους
Έξοδα έκδοσης μετοχών
31 Δεκεμβρίου 2007

24&29

19

1.000.000
12.000.000

1.000.000
12.000.000

-

(30.467)
-

969.533
12.000.000

-

-

-

(9.596.268)

(9.596.268)

13.000.000
-

13.000.000
-

.
-

(9.626.735)
(504.000)

3.373.265
(504.000)

13.000.000

13.000.000

-

299.341
1.239.079
(8.592.315)

299.341
1.239.079
(4.407.685)

130.000.000

13.000.000

-

(255.036)

12.744.964

-

-

-

(8.337.279)

(8.337.279)

130.000.000
130.000.000

13.000.000
13.000.000

-

(8.592.315)
(72.020)
(1.574.654)
(10.238.989)

4.407.685
(72.020)
(1.574.654)
2.761.011

130.000.000

13.000.000

-

(2.122.494)

10.877.506

-

-

-

-

-

-

130.000.000
12.500.000
142.500.000

13.000.000
1.250.000
14.250.000

19

19

1.250.000
(36.010)
1.213.990

220.784

220.784

(8.337.279)

(8.337.279)

(10.238.989)
(1.267.919)
(11.506.908)

2.761.011
2.500.000
(1.267.919)
(36.010)
3.957.082

Σημείωση: Μέχρι τον Οκτώβριο του 2005 οι δραστηριότητες της Εταιρείας διεκπεραιώνονταν από την Thunderworx.
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11.3

Ελεγκτές

Ελεγκτές της Εταιρείας είναι ο οίκος KPMG (Αριθμός Πιστοποιητικού Άσκησης Επαγγέλματος Συνδέσμου
Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) Σ069).
Οι KPMG έχουν ελέγξει τις χρήσεις για τα έτη 2005, 2006 και 2007.
11.4

Ανάλυση Ιστορικών Αποτελεσμάτων

Ανάλυση αποτελεσμάτων – 2005
Η Εταιρεία δραστηριοποιήθηκε ουσιαστικά κατά τους δύο τελευταίους μήνες του 2005, μετά την μεταφορά των
εργασιών και περιουσιακών στοιχείων από την Thunderworx Ltd. Ως εκ τούτου ο κύκλος εργασιών για το έτος
2005 ο οποίος ανήλθε σε £1.834.142, αφορούσε εισοδήματα από υπηρεσίες που προσφέρθηκαν κατά τους
δύο τελευταίους μήνες του 2005.
Ανάλυση αποτελεσμάτων – 2006
Το 2006 ήταν το πρώτο ολοκληρωμένο έτος λειτουργίας της Εταιρείας. Κατά την διάρκεια του έτους 2006, η
Εταιρεία είχε κύκλο εργασιών £3.231.864, και η ζημιά για το έτος ανήλθε στις £1.574.654. Η ζημιά οφείλεται
στο γεγονός ότι η Εταιρεία επωμίσθηκε σημαντικό κόστος λειτουργίας και συντήρησης της υποδομής η οποία
δημιουργήθηκε για την παροχή υπηρεσιών σε πελάτες, χωρίς ακόμη να έχει ουσιαστικά έσοδα από τις
συγκεκριμένες υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες αυτές άρχισαν να αποφέρουν έσοδα στην Εταιρεία, από τον
Σεπτέμβριο του 2006. Επιπρόσθετα, το έτος 2006 η Εταιρεία παρουσίασε αυξημένα έξοδα προσωπικού λόγω
του μεγάλου αριθμού προσωπικού το οποίο ήταν απαραίτητο για την αναβάθμιση των υπηρεσιών της. Αξίζει
να αναφερθεί ότι ο αριθμός προσωπικού για το 2006 ανήλθε στους 134 υπαλλήλους, ενώ το 2005 ήταν 56.
Ανάλυση αποτελεσμάτων – 31 Δεκεμβρίου 2007
Το 2007 η Primetel αύξησε τον κύκλο εργασιών της κατά 158% σε σύγκριση με το έτος 2006. Η αύξηση
οφείλεται στις πωλήσεις σε ιδιώτες πελάτες οι οποίες φθάνουν σε £3.557.694 σε σύγκριση με το έτος 2006
που είχαν πραγματοποιηθεί £354.864 πωλήσεις σε ιδιώτες πελάτες. Επιπρόσθετα έχουν αυξηθεί οι πωλήσεις
σε υπηρεσίες φωνής και διαδικτύου κατά 80% και 27% αντίστοιχα. Παρόλη την αύξηση των πωλήσεων, η
Εταιρεία παρουσιάζει ζημιά ύψους £1.267.919 σε σύγκριση με τη ζημιά ύψους £1.574.654 την αντίστοιχη
περσινή περίοδο. Η ζημιά αυτή οφείλεται στα έξοδα για τη λειτουργία του νέου κτιρίου στη Λευκωσία, και
καταστημάτων στη Λάρνακα και Πάφο, καθώς επίσης στην αύξηση του κόστους προσωπικού και
διαφημίσεων. Τα έξοδα αυτά ήταν απαραίτητα για την προσπάθεια της Εταιρείας να προσελκύσει νέους
πελάτες.
11.5

Πρόσφατες Τάσεις

Η Εταιρεία οδηγήθηκε σε αύξηση του δανεισμού της (βλέπε Μέρος Δ15.4) ο οποίος χρησιμοποιήθηκε για
επέκταση της υποδομής της και για εξυπηρέτηση του μεγάλου αριθμού νέων πελατών. Η Εταιρεία αναβάθμισε
τις υπηρεσίες της εμπλουτίζοντας ακόμα περισσότερο το περιεχόμενο τους και συνέχισε την επέκταση και
αναβάθμιση του δικτύου της εξυπηρετώντας καλύτερα τους υφιστάμενους πελάτες της και προσελκύοντας
νέους πελάτες. Πιο συγκεκριμένα, η Εταιρεία έχει αυξήσει το πελατολόγιο της σε 12,000 συνδρομητές στην
διάρκεια του έτους 2007, σε σχέση με περίπου 2,400 στο τέλος του 2006.
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Σύμφωνα με τη Μελέτη του Ανεξάρτητου Ελεγκτικού Οίκου, όσον αφορά τον προϋπολογισμό κεφαλαιουχικών
εξόδων για το έτος 2008, αναφέρεται ότι σύμφωνα με τη διοίκηση της Εταιρείας, τα υπολογιζόμενα
κεφαλαιουχικά έξοδα για το 2008 θα σχετίζονται κυρίως με την επέκταση του ανεξάρτητου δικτύου της
Εταιρείας και την αγορά εξοπλισμού για εγκατάσταση στις οικίες πελατών και την αγορά και εγκατάσταση
καμπίνων. Το συνολικό αναμενόμενο κόστος των πιο πάνω προσθέσεων για το 2008 είναι £4,5 εκ.
Σημειώνεται επίσης ότι, τον Ιανουάριο 2008 η Εταιρεία έχει αγοράσει γη στην Γεροσκήπου για μελλοντική
στέγαση σταθμού προσγιάλωσης διεθνούς καλωδίου.
Δεν υπάρχει καμιά ουσιώδης αλλαγή, εκτός όπως αναφέρεται στο Μέρος Δ15.4, από την ημερομηνία των
τελευταίων λογαριασμών (31 Δεκεμβρίου 2007) στην οικονομική κατάσταση της Εταιρείας μέχρι την
ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.
Δεν υπάρχει οποιαδήποτε πρόσφατη τάση, αβεβαιότητα, αίτημα, δέσμευση ή γεγονός που ευλόγως μπορεί να
αναμένεται ότι θα επηρεάσει σημαντικά τις προοπτικές της Εταιρείας, κατά την τρέχουσα χρήση.
Το 2008, η Εταιρεία αναμένει να έχει σημαντική αύξηση των εσόδων της κυρίως από νέους ιδιώτες πελάτες.
Επίσης, σημαντική αύξηση αναμένεται και στα έσοδα από επαγγελματικούς πελάτες. Λόγω της σημαντικής
αύξησης των εσόδων αυτών, η Εταιρεία το 2008 αναμένει να έχει σημαντική κερδοφορία.
Επισημαίνεται επίσης, ότι η μελλοντική πορεία της Εταιρείας μπορεί να επηρεαστεί από τους παράγοντες που
αναφέρονται στο Μέρος Β.
12.
12.1

Ανάλυση Εισοδήματος
Ανάλυση εισοδήματος κατά τομέα δραστηριότητας

Η ανάλυση του συνολικού εισοδήματος της Εταιρείας κατά τομέα δραστηριότητας κατά τα έτη 2005, 2006 και
2007 σύμφωνα με τις ετήσιες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις παρατίθεται στον πιο κάτω πίνακα:
Τομέας Δραστηριότητας

2007
£

Πωλήσεις προϊόντων

Αναπροσαρμοσμένος

Αναπροσαρμοσμένος

2006
£

2005
£

135.753

21.903

-

Παροχή Υπηρεσιών

8.186.307

3.209.961

1.834.142

Συνολικό Εισόδημα

8.322.060

3.231.864

1.834.142

Σημείωση: Μέχρι τον Οκτώβριο του 2005 οι δραστηριότητες της Εταιρείας διεκπεραιώνονταν από την Thunderworx.
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12.2

Ανάλυση εισοδήματος κατά κατηγορία πελατών

Η ανάλυση του συνολικού εισοδήματος της Εταιρείας κατά κατηγορία πελατών κατά τα έτη 2005, 2006 και
2007 σύμφωνα με τις ετήσιες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις παρατίθεται στον πιο κάτω πίνακα:
Κατηγορία Πελάτη

Αναπροσαρμοσμένος

Αναπροσαρμοσμένος

2007
£

2006
£

2005
£

Νομικά πρόσωπα

4.764.366

2.877.000

1.801.357

Φυσικά πρόσωπα

3.557.694

354.864

32.785

Συνολικό Εισόδημα

8.322.060

3.231.864

1.834.142

Σημείωση: Μέχρι τον Οκτώβριο του 2005 οι δραστηριότητες της Εταιρείας διεκπεραιώνονταν από την Thunderworx.

12.3

Ανάλυση εισοδήματος κατά γεωγραφική περιοχή

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η ανάλυση του συνολικού εισοδήματος σε κάθε αγορά
δραστηριοποίησης της Εταιρείας κατά τα έτη 2005, 2006 και 2007 σύμφωνα με τις ετήσιες ελεγμένες
οικονομικές καταστάσεις παρατίθεται στον πιο κάτω πίνακα:
Γεωγραφικός Τομέας

Αναπροσαρμοσμένος

Αναπροσαρμοσμένος

2007
£

2006
£

2005
£

Κύπρος

7.618.861

2.614.526

1.122.331

Ευρώπη

611.238

584.210

603.426

91.961

33.128

108.385

8.322.060

3.231.864

1.834.142

Άλλες χώρες
Συνολικό Εισόδημα

Σημείωση: Μέχρι τον Οκτώβριο του 2005 οι δραστηριότητες της Εταιρείας διεκπεραιώνονταν από την Thunderworx.

13.

Στόχοι και Προοπτικές

Οι βασικοί στόχοι μπορούν να συνοψιστούν στα εξής:
Η σταδιακή αύξηση της γεωγραφικής κάλυψης του ευρυζωνικού δικτύου της εταιρείας σε όλες τις
πόλεις και σταδιακά στα χωριά, ώστε να καταστεί δυνατή η πρόσβαση σε όλο και περισσότερους
πιθανούς πελάτες.
Ο περαιτέρω εμπλουτισμός της γκάμας των τηλεοπτικών καναλιών με υψηλής στάθμης
περιεχόμενο. Η επέκταση των διαδραστικών υπηρεσιών ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στον
πελάτη να διαχειρίζεται από μόνος του σε μεγάλο βαθμό, την πλατφόρμα πολλών υπηρεσιών της
Εταιρείας .
Η συνεχής οργανική ανάπτυξη της Εταιρείας και η αναζήτηση ελκυστικών ευκαιριών εξαγοράς
συναφών εταιρειών ώστε να επιταχυνθεί η ανάπτυξη της.
Η ραγδαία αύξηση στη ζήτηση ευρυζωνικού διαδικτύου, τηλεοπτικών προγραμμάτων και διαδραστικών
υπηρεσιών οδήγησε στην ανάγκη δημιουργίας ευρείας έκτασης ευρυζωνικών υποδομών και στην
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πακετοποίηση των υπηρεσιών. Η ευρυζωνικότητα μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τον κίνδυνο
αύξησης του ψηφιακού χάσματος ανάμεσα στους πολίτες και να δημιουργήσει ίσες ευκαιρίες και δυνατότητες
για την εξέλιξη των τοπικών κοινωνιών.
Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι η διεισδυτικότητα των ευρυζωνικών υπηρεσιών στην Κύπρο,
παρόλο που σημείωσε σημαντική αύξηση από το 2006 στο 2007 (7,4% έναντι 3,9%), εντούτοις παραμένει σε
σημεία πολύ χαμηλότερα από αυτά του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (15,7%). Επομένως, για τα
επόμενα χρόνια, προβλέπεται ότι το προαναφερόμενο ποσοστό διεισδυτικότητας θα παρουσιάσει σημαντική
άνοδο.
Η στρατηγική της Εταιρείας ταυτίζεται με την πιο πάνω διαπίστωση. Η δημιουργία ευρυζωνικής υποδομής και
η σταδιακή επέκταση της ώστε να επιτευχθεί πρόσβαση στο μεγαλύτερο δυνατό αριθμό υποστατικών
πελατών έχει υλοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό. Το επενδυτικό πρόγραμμα ανάπτυξης υποδομής, δικτύου και
υπηρεσιών οριοθετείται μέχρι το τέλος του 2009 με στόχο την προσφορά ενός πληρέστερου πακέτου
υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας για τον καταναλωτή (για ιδιωτική ή επαγγελματική χρήση).
Παράλληλα με την ανάπτυξη της αναγκαίας υποδομής δικτύου, η Εταιρεία πρωτοπορεί στην παροχή
ευρυζωνικών υπηρεσιών με το πακέτο “Triple Play” που περιλαμβάνει φωνή, διαδίκτυο, τηλεοπτικά κανάλια
και διαδραστικές υπηρεσίες, και επιτυγχάνει δυναμική και ανταγωνιστική παρουσία, όσον αφορά τόσο την
τιμολόγηση όσο και την ποιότητα, στην αγορά των τηλεπικοινωνιών και της ψυχαγωγίας. Κάτω από αυτό το
πρίσμα εντάσσεται και η έντονη διαφημιστική εκστρατεία της Εταιρείας, στόχος της οποίας είναι η καλύτερη
δυνατή προώθηση των υπηρεσιών της αλλά και η σύναψη συμφωνιών με αριθμό εταιρειών / συνεργατών, οι
οποίοι λειτουργούν ως μεταπωλητές. Βασικός στόχος της Εταιρείας παραμένει η συνεχής ανάπτυξη του
κύκλου εργασιών της, τόσο οργανικά όσο και μέσω της αναζήτησης ελκυστικών ευκαιριών εξαγοράς συναφών
εταιρειών.
Στον τομέα ανάπτυξης και αναβάθμισης υπηρεσιών η Εταιρεία βρίσκεται στο προκαταρκτικό στάδιο
διαβούλευσης και διαπραγμάτευσης με εταιρείες κινητής τηλεφωνίας με σκοπό την σύγκλιση των σταθερών
υπηρεσιών με τις αντίστοιχες κινητές υπηρεσίες και την παροχή τους σε ένα πακέτο μέσα από την ίδια
καλωδιακή σύνδεση, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό ακόμη πιο ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
Επίσης, η Εταιρεία αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην έρευνα και ανάπτυξη και ως αποτέλεσμα εργοδοτεί
ισχυρή ομάδα ερευνητών οι οποία εργάζονται στην ανάπτυξη πλείστων από τα επιχειρησιακά λογισμικά
συστήματα που χρησιμοποιεί η Εταιρεία. Σε αναγνώριση του επιπέδου και της ποιότητας έρευνας που
πραγματοποιείται, η Εταιρεία συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας μαζί με άλλες Ευρωπαϊκές
εταιρείες, που αποφέρουν έσοδα. Η Εταιρεία προτίθεται να προωθήσει περαιτέρω την συμμετοχή της σε
Ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης ώστε να έχει σημαντική και συνεχή ροή εσόδων για
περαιτέρω ενίσχυση των οικονομικών δεδομένων της.
Πέραν από τα πιο πάνω, η Primetel προγραμματίζει να συμμετάσχει στη διαδικασία των προσφορών για
αδειοδότηση όσον αφορά την ανάπτυξη δικτύου ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης. Τα ασύρματα δίκτυα
WiMax αποτελούν ακόμα μια συμπληρωματική υπηρεσία την οποία η Primetel επιθυμεί και είναι σε θέση να
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χρησιμοποιήσει για να επεκτείνει τις περιοχές στις οποίες προσφέρει υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες που μπορούν
να προσφερθούν στο παρόν στάδιο μέσω του δικτύου WiMax είναι η τηλεφωνία και το ευρυζωνικό διαδύκτιο
αφού η τεχνολογία WiMax δεν υποστηρίζει ακόμα υπηρεσίες βίντεο. Η τεχνολογία WiMax προβλέπεται ότι θα
καλύψει κυρίως τις περιοχές που δεν καλύπτονται από ενσύρματα δίκτυα τα οποία αναμφίβολα έχουν πολύ
περισσότερες δυνατότητες για παράδοση ολόκληρου του πακέτου ευρυζωνικών υπηρεσιών.
Τα γραφόμενα στην παρούσα παράγραφο αποτελούν μια σύνοψη των στρατηγικών στόχων της Εταιρείας και
ως εκ τούτου περιέχουν αναφορές οι οποίες αναφέρονται στο μέλλον. Πρέπει να σημειωθεί ότι τέτοιας
φύσεως αναφορές υπόκεινται σε κινδύνους και αβεβαιότητες οι οποίες ενδέχεται να οδηγήσουν τα πραγματικά
αποτελέσματα να διαφέρουν από αυτές. Ανάμεσα σε άλλους, τέτοιοι κίνδυνοι είναι η αβεβαιότητα της
κυπριακής, της ευρωπαϊκής και της παγκόσμιας οικονομίας, ο ανταγωνισμός, η ικανότητα υλοποίησης των
στρατηγικών σχεδιασμών, νομοθετικές ή κανονιστικές αλλαγές (περιλαμβανομένων των φορολογικών), η
διαθεσιμότητα κεφαλαίων (περιλαμβανομένων των δανειακών κεφαλαίων) και άλλοι.
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14.

Κυριότερες Επενδύσεις

Παρατίθενται πιο κάτω πληροφορίες για τις επενδύσεις της Εταιρείας σε ακίνητα και εξοπλισμό κατά την υπό
αναφορά περίοδο που περιλαμβάνονται στις ακόλουθες κατηγορίες του ισολογισμού (βλέπε Ελέγμένες
Οικονομικές Καταστάσεις, σημείωση 12).
Σημειώνεται ότι, τον Ιανουάριο 2008 η Εταιρεία έχει αγοράσει γη στην Γεροσκήπου αξίας £536.953, στην
οποία μελλοντικά θα κτιστεί σταθμός προσγιάλωσης διεθνούς καλωδίου (βλέπε Μέρος Δ2). Από τις 31
Μαρτίου 2008 μέχρι την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου δεν υπήρξαν οποιεσδήποτε
αλλαγές.

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός

31.03.2008
£

Αναπροσαρμοσμένος

Αναπροσαρμοσμένος

31.12.2007
£

31.12.2006
£

31.12.2005
£

Τιμή Κτήσης
Αρχή του έτους

7.665.413

4.238.996

2.154.060

1.209.058

Προσθήκες

1.261.582

3.431.463

2.118.808

1.274.713

Αφαιρέσεις

-

(5.046)

(33.872)

(65.319)

-

-

-

(264.392)

8.926.995

7.665.413

4.238.996

2.154.060

1.023.010

288.214

503

-

242.886

735.523

292.073

314.678

-

(727)

(4.362)

(49.783)

-

-

-

(264.392)

1.265.896

(1.023.010)

(288.214)

(503)

7.661.099

6.642.403

3.950.782

2.153.557

Συμψηφισμός αποσβέσεων με κόστος στοιχείων
που αποκτήθηκαν από την Thunderworx Ltd
Τέλος του έτους
Αποσβέσεις
Αρχή του έτους
Επιβάρυνση έτους
Πάνω σε αφαιρέσεις
Συμψηφισμός αποσβέσεων με κόστος στοιχείων
που αποκτήθηκαν από την Thunderworx Ltd
Τέλος του έτους
Καθαρή λογιστική αξία
Τέλος του έτους

Σημειώσεις:
- Μέχρι τον Οκτώβριο του 2005 οι δραστηριότητες της Εταιρείας διεκπεραιώνονταν από την Thunderworx.
- Αποσβέσεις για τις προσθήκες και βελτιώσεις στο ενοικιαζόμενο κτίριο στη Λευκωσία δεν έγιναν για τον λόγο ότι οι
ανακαινίσεις αποπερατώθηκαν το Δεκέμβριο του 2006.
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15.

Κεφάλαια και Κεφαλαιακή Διάρθρωση

Παρατίθενται παρακάτω πληροφορίες για το κεφάλαιο της Εταιρείας και για την κεφαλαιακή διάρθρωση.
15.1

Εξέλιξη Μετοχικού Κεφαλαίου

Εξέλιξη Εγκεκριμένου Μετοχικού Κεφαλαίου
Το εγκεκριμένο (ονομαστικό) μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τη σύστασή της στις 18 Ιουνίου 2003,
ανερχόταν σε £1.000 διαιρεμένο σε 1.000 μετοχές ονομαστικής αξίας £1 η κάθε μια.
Στις 25 Ιουνίου 2004, με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αποφασίστηκε η αύξηση του
εγκεκριμένου κεφαλαίου σε £1.000.000 διαιρεμένο σε 1.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας £1 η κάθε
μια.
Στις 25 Ιουλίου 2005, με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αποφασίσθηκε η υποδιαίρεση της
ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας από £1 η κάθε μια σε £0,10 η κάθε μια.
Στις 31 Δεκεμβρίου 2005, με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αποφασίσθηκε η αύξηση του
εγκεκριμένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας από £1.000.000 διαιρεμένο σε 10.000.000 μετοχές
ονομαστικής αξίας £0,10 η κάθε μια, σε £13.000.000 διαιρεμένο σε 130.000.000 μετοχές ονομαστικής
αξίας £0,10 η κάθε μια.
Στις 4 Ιουνίου 2007, με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αποφασίσθηκε η αύξηση του
εγκεκριμένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας από £13.000.000 διαιρεμένο σε 130.000.000 μετοχές
προς £0,10 η κάθε μια, σε £15.000.000 διαιρεμένο σε 150.000.000 μετοχές προς £0,10 η κάθε μια.
Στις 4 Σεπτεμβρίου 2007, με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αποφασίσθηκε η αύξηση του
εγκεκριμένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας από £15.000.000 διαιρεμένο σε 150.000.000 μετοχές
προς £0,10 η κάθε μια, σε £19.000.000 διαιρεμένο σε 190.000.000 μετοχές προς £0,10 η κάθε μια.
Εξέλιξη Εκδομένου Μετοχικού Κεφαλαίου
Κατά τη σύσταση της Εταιρείας στις 18 Ιουνίου 2003, το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο ανερχόταν σε
£1.000 διαιρεμένο σε 1.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας £1 η κάθε μια.
Στις 25 Ιουλίου 2005, όπως αναφέρετε και πιο πάνω στην εξέλιξη Εγκεκριμένου Μετοχικού Κεφαλαίου, με
απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αποφασίσθηκε η υποδιαίρεση της ονομαστικής αξίας των
μετοχών της Εταιρείας από £1 η κάθε μια σε £0,10 η κάθε μια.
Στις 31 Δεκεμβρίου 2005 με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αποφασίστηκε η αύξηση του
εκδομένου κεφαλαίου της Εταιρείας σε £13.000.000 διαιρεμένο σε 130.000.000 συνήθεις μετοχές προς
£0,10 κάθε μία.
Σε συνέχεια της πιο πάνω αύξησης, στις 31 Δεκεμβρίου 2005, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας
αποφάσισε την παραχώρηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους £12.000.000 (120.000.000 συνήθεις μετοχές
ονομαστικής αξίας £0,10 η καθεμιά, προς £0,10 η καθεμιά) προς τη Thunderworx Limited. Η
παραχώρηση αυτή αφορά την αγορά του πάγιου ενεργητικού και των δραστηριοτήτων της Thunderworx
Limited.
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Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων που έγινε στις 4 Ιουνίου 2007 υιοθετήθηκαν τα ακόλουθα
ψηφίσματα:
Α. Ως ειδικό ψήφισμα:
1. Εγκρίθηκε όπως η Εταιρεία μετατραπεί από Ιδιωτική σε Δημόσια και προς αυτό εξουσιοδοτήθηκε το
Διοικητικό Συμβούλιο να προχωρήσει άμεσα με τις δέουσες διαδικασίες.
2. Εγκρίθηκε όπως η Εταιρεία προχωρήσει με όλες τις διαδικασίες για την εγγραφή του συνόλου του
εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών
Κύπρου.
3. Εγκρίθηκε η αλλαγή της επωνυμίας της Εταιρείας από Primetel Limited σε Primetel Public Company
Limited.
4. Εγκρίθηκε η υιοθέτηση του νέου καταστατικού της Εταιρείας στο οποίο τα μέλη έχουν τοποθετήσει
την υπογραφή τους και το οποίο αντικαθιστά το υφιστάμενο καταστατικό της Εταιρείας.
Β. Ως συνήθεις ψήφισμα:
1. Εγκρίνεται όπως το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξηθεί από £13.000.000 διαιρεμένο σε
130.000.000 μετοχές προς £0,10 η κάθε μια σε 150.000.000 μετοχές προς £0,10 η κάθε μια έχοντας
ίσα δικαιώματα από όλες τις απόψεις (rank pari passu) με τις υφιστάμενες συνήθεις μετοχές προς
£0,10 η κάθε μια στο κεφάλαιο της Εταιρείας.
2. Εγκρίθηκε όπως η κάθε μια μετοχή του εκδομένου και μη εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου έχει τα ίδια
δικαιώματα όπως περιγράφονται στο νέο καταστατικό της Εταιρείας όπως αυτό εγκρίθηκε με το
σχετικό ειδικό ψήφισμα πιο πάνω.
3. Εγκρίθηκε όπως το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας γενικά και χωρίς όρους εξουσιοδοτηθεί να
ασκεί όλες τις εξουσίες της Εταιρείας για την έκδοση και παραχώρηση μετοχών της Εταιρείας μέχρι
του αριθμού των 14.000.000 οι οποίες θα διατεθούν με Δημόσια Προσφορά στο ευρύ κοινό.
4. Εγκρίθηκε όπως το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτηθεί να προσδιορίσει τους ακριβείς
όρους της έκδοσης 14.000.000 μετοχών, οι οποίοι θα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την κατανομή
μετοχών σε διάφορες κατηγορίες επενδυτών που δυνατόν να περιλαμβάνουν θεσμικούς /
επαγγελματίες επενδυτές και τη μέθοδο προσδιορισμού της τιμής έκδοσης των νέων μετοχών.
5. Εγκρίθηκε όπως το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτηθεί με βάση το Άρθρο 60Β(5) και
59Α του Περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113 (όπως έχει τροποποιηθεί) να παραχωρεί μετοχές έναντι
μετρητών με βάση την εξουσία που του έχει παραχωρηθεί, όπως εγκρίθηκε με το σχετικό ειδικό
ψήφισμα πιο πάνω ως και αν το Άρθρο 60Β(1) του Περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113 δεν εφαρμόζετο.
Στις 4 Ιουνίου 2007 ο κύριος μέτοχος της Εταιρείας, Teledev East Limited, μεταβίβασε από 1 (μία) μετοχή
στους κ. Περικλή Μαγκλή, κ. Ερμή Στεφάνου, κ. Φίλιππο Βατυλιώτη και κ. Ιωάννη Τιρκίδη.
Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2007 εγκρίθηκε η μετονομασία της Εταιρείας
σε Primetel Plc.
Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων που έγινε στις 4 Σεπτεμβρίου 2007 υιοθετήθηκαν τα
ακόλουθα ψηφίσματα:
Α.

Ως Σύνηθες Ψήφισμα:

1. Εγκρίνεται όπως το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξηθεί από £15.000.000 διαιρεμένο σε
150.000.000 μετοχές προς £0,10 εκάστη σε £19.000.000 διαιρεμένο σε £190.000.000 μετοχές προς
£0,10 εκάστη έχοντας ίσα δικαιώματα από όλες τις απόψεις (rank pari passu) με τις υφιστάμενες
συνήθεις μετοχές προς £0,10 εκάστη στο κεφάλαιο της Εταιρείας.
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2. Εγκρίνεται όπως έκαστη μετοχή του εκδοθέντος και μη εκδοθέντος κεφαλαίου έχει τα δικαιώματα
όπως περιγράφονται στο νέο καταστατικό της Εταιρείας όπως αυτό εγκρίθηκε με το σχετικό ειδικό
ψήφισμα Α4 ημερομηνίας 4ης Ιουνίου 2007.
3. Εγκρίνεται όπως το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας γενικά και χωρίς όρους εξουσιοδοτηθεί να
ασκεί όλες τις εξουσίες της εταιρείας για την έκδοση και παραχώρηση μετοχών της εταιρείας μέχρι του
αριθμού των 15.102.000 οι οποίες να διατεθούν με Δημόσια Προσφορά στο ευρύ επενδυτικό κοινό.
Το παρόν αντικαθιστά το σύνηθες ψήφισμα Β3 ημερομηνίας 4ης Ιουνίου 2007.
4. Εγκρίνεται όπως το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτηθεί να προσδιορίσει τους ακριβείς
όρους της έκδοσης 15.102.000 μετοχών, οι οποίοι θα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την κατανομή
μετοχών σε διάφορες κατηγορίες επενδυτών που δυνατόν να περιλαμβάνουν θεσμικούς /
επαγγελματίες επενδυτές και τη μέθοδο προσδιορισμού της τιμής έκδοσης των Νέων Μετοχών. Το
παρόν αντικαθιστά το σύνηθες ψήφισμα Β4 ημερομηνίας 4ης Ιουνίου 2007.
5. Εγκρίνεται όπως το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτηθεί με βάση το Άρθρο 60Β(5) και
59Α του Περί Εταιρειών Νόμου Κεφ 113 (όπως έχει τροποποιηθεί) να παραχωρεί μετοχές έναντι
μετρητών με βάση την εξουσία που του έχει παραχωρηθεί από την απόφαση Β3 πιο πάνω ως και
εάν το Άρθρο 60Β(1) του Περί Εταιρειών Νόμου Κεφ 113 δεν εφαρμόζετο.
Β.

Ως Ειδικό Ψήφισμα:

1. Εγκρίνεται σχέδιο παροχής μετοχικών δικαιωμάτων επιλογής προσωπικού (Employee Share Option
Scheme) βάσει του οποίου η Εταιρεία διατηρεί σε συνεχή βάση ανέκδοτο κεφάλαιο ίσο με 2.5% του
εκάστοτε εκδομένου κεφαλαίου, το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εξέταση του ετήσιου
απολογισμού του έτους που προηγήθηκε θα μπορεί κατά την διακριτική του ευχέρεια να εκδίδει προς
τους Αξιωματούχους και προς τα μέλη του προσωπικού της εταιρείας. Οι μετοχές που θα εκδίδονται
υπό μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης θα μπορούν να ασκούνται από τους δικαιούχους τρία χρόνια
μετά την παραχώρηση τους σε τιμή ίση με τον μέσο όρο της τιμής διαπραγμάτευσης τους κατά τους
τρεις μήνες που προηγούνται της παραχώρησης. Τα δικαιώματα προαίρεσης προσωπικού δεν θα
εισαχθούν για διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (Χ.Α.Κ.) και δεν μπορούν να
πωληθούν ή να μεταβιβαστούν από τους δικαιούχους. Τα δικαιώματα προαίρεσης προσωπικού θα
παραμένουν στην δικαιοδοσία του κατόχου για όσο διάστημα ο κάτοχος παραμένει μέλος του
προσωπικού της εταιρείας και σε περίπτωση αποχώρησης του από την εταιρεία θα ακυρώνονται και
θα διαγράφονται. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις τερματισμού της υπηρεσίας του κατόχου λόγω
θανάτου, ασθενείας ή συνταξιοδότησης, περιπτώσεις κατά τις οποίες τα δικαιώματα θα παραμένουν
σε ισχύ και στην δικαιοδοσία του κατόχου ή των νομίμων κληρονόμων του για χρονική περίοδο πέντε
ετών. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται να προχωρήσει με την εφαρμογή του Σχεδίου με την
προϋπόθεση ότι οποιαδήποτε απόφαση του δεν θα παραβαίνει ή διαφοροποιεί οποιανδήποτε
απόφαση του παρόντος ψηφίσματος.
2. Εγκρίνεται η έκδοση Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών (ΔΑΜ) 2007/2010 βάσει της οποίας προσφέρεται
ένα ΔΑΜ για κάθε έξι μετοχές που θα κατέχονται κατά την ημερομηνία έκδοσης νέων μετοχών. Ο
αριθμός ΔΑΜ που αναμένεται να εκδοθούν είναι 26.267.000 και κάθε ΔΑΜ που θα εξασκείται θα
μετατρέπεται σε μία μετοχή της Εταιρείας. Η τιμή άσκησης των ΔΑΜ θα ισούται με τον μέσο όρο της
τιμής κλεισίματος της μετοχής της Εταιρείας κατά τους τρεις μήνες που προηγούνται της έναρξης της
εκάστοτε περιόδου άσκησης ΔΑΜ μείον 30% με ελάχιστη τιμή εξάσκησης την τιμή έκδοσης των νέων
μετοχών. Η περίοδος άσκησης των ΔΑΜ θα είναι 1-10 Δεκεμβρίου 2007, 1-10 Δεκεμβρίου 2008, 1-10
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Δεκεμβρίου 2009 και 1-10 Δεκεμβρίου 2010. Η τελευταία ημερομηνία άσκησης των ΔΑΜ θα είναι 10η
Δεκεμβρίου 2010. Με το παρόν ειδικό ψήφισμα το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτείται
να προχωρήσει με την συμπλήρωση των όρων έκδοσης και διαδικασιών για την έκδοση αυτή με την
προϋπόθεση ότι

οποιαδήποτε απόφαση του δεν θα παραβαίνει ή διαφοροποιεί οποιανδήποτε

απόφαση του παρόντος ψηφίσματος.
3. Εγκρίνεται ότι η έκδοση των 15.102.000 μετοχών όπως εγκρίθηκε πιο πάνω θα απευθύνεται σε
Επαγγελματίες Επενδυτές / περιορισμένο κύκλο προσώπων, στο Ευρύ κοινό, στους Συνδρομητές της
Εταιρείας στα μέλη του προσωπικού της Εταιρείας και στους Αξιωματούχους της Εταιρείας.
Στις 17 Σεπτεμβρίου 2007, οι Φίλιππος Βατυλιώτης, Celltech Limited και Manglis (Holdings) Limited
έκαναν εξάσκηση του προαιρετικού δικαιώματος απόκτησης μετοχών της Primetel που κατείχε η
Thunderworx Limited. Το δικαίωμα απόκτησης των μετοχών είχε παραχωρηθεί με βάση συμφωνίας
ημερομηνίας 24 Ιανουαρίου 2007 μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών. Το δικαίωμα εξάσκησης διδόταν
στην περίπτωση εξόφλησης τραπεζικών οφειλών της Primetel ύψους £2.500.000 από τα πιο πάνω
πρόσωπα, τα οποία είχαν εγγυηθεί τις τραπεζικές οφειλές αυτές. Με την εξόφληση των τραπεζικών
οφειλών, η Thunderworx μεταβίβασε από 27.395.378 μετοχές της Primetel στη Manglis (Holdings)
Limited και Celltech Limited και 764.800 μετοχές της Primetel στον κ. Φίλιππο Βατυλιώτη.
Με την εξόφληση των τραπεζικών υπολοίπων δημιουργήθηκε οφειλόμενο ποσό ύψους £2.500.000 από
την Primetel προς την Thunderworx.
Με βάση σύνηθες ψήφισμα που εγκρίθηκε σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας στις
27 Σεπτεμβρίου 2007 αποφασίστηκε η έκδοση 12.500.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας £0,10 στη
τιμή των £0,20 η κάθε μια και όπως παραχωρηθούν στην εταιρεία Thunderworx Limited για πλήρη
εξόφληση του οφειλόμενου ποσού προς αυτή κατά την ημερομηνία αυτή.
Με την εισαγωγή του ευρώ ως επίσημου νομίσματος της Κυπριακής Δημοκρατίας από την 1 Ιανουαρίου
2008, το νόμισμα λειτουργίας της εταιρείας έχει αλλάξει από Κυπριακές λίρες σε ευρώ. Ως αποτέλεσμα, η
οικονομική κατάσταση της Εταιρείας την 1 Ιανουαρίου 2008 έχει μετατραπεί σε ευρώ με βάση το οριστικό
κλείδωμα της ισοτιμίας €1 = £0,585274. Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που συγκλήθηκε
δεόντως και έγινε στις 31 Ιανουαρίου 2008 στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας το πιο κάτω σύνηθες
ψήφισμα προτάθηκε και εγκρίθηκε: Αποφασίστηκε ότι, ενόψει της υιοθέτησης του ευρώ, το εγκεκριμένο
κεφάλαιο της Εταιρείας μετατραπεί από την 1 Ιανουαρίου 2008 σε ευρώ δηλαδή από £19.000.000
διαιρεμένο σε 190.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας £0,10 η καθεμία σε €32.300.000 διαιρεμένο σε
190.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας €0,17. Το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετατραπεί
από £14.250.000 διαιρεμένο σε 142.500.000 μετοχές των £0,17 η καθεμία σε €24.225.000 διαιρεμένο σε
142.500.000 μετοχές των €0,17 η καθεμία. Η μείωση του εκδομένου κεφαλαίου λόγω της μετατροπής των
€122.570,54 θα καταχωρηθεί σε ειδικό αποθεματικό λογαριασμό. Αποφασίστηκε επίσης, όπως στα
άρθρα 10 και 11 του Καταστατικού της Εταιρείας όπου αναφέρεται η λέξη “σεντ” να εννοεί την εκατοστιαία
υποδιαίρεση του Ευρώ με ισχύ από 1 Ιανουαρίου 2008 και στο Άρθρο 27(α) η φράση “μίας λίρας” να
αντικατασταθεί με την φράση “ένα Ευρώ και 71 σεντ”.
Σε Γενική Συνέλευση των μετόχων που έγινε στις 5 Μαΐου 2008 υιοθετήθηκαν τα ακόλουθα ψηφίσματα:
Α.

Ως Σύνηθες Ψήφισμα:

Εγκρίνεται
1. Όπως το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτηθεί να εκδώσει και να παραχωρήσει 750.000
δωρεάν νέες μετοχές σε μέλη του προσωπικού και αξιωματούχους της Εταιρείας, με όρους και σε
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χρόνο που το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την κρίση του θα θεωρήσει ορθό και αυτές οι μετοχές που
θα εκδοθούν θα έχουν τα ίδια δικαιώματα απ’ όλες τις απόψεις (rank pari passu) με τις υφιστάμενες
ήδη εκδομένες και πλήρως πληρωθείσες μετοχές της Εταιρείας.
2. Όπως η έκδοση των 750.000 δωρεάν νέων μετοχών πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο της
κεφαλαιοποίησης αποθεματικού υπέρ το άρτιο της Εταιρείας.
3. Όπως το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτηθεί και δια του παρόντος εξουσιοδοτείται
βάσει των Άρθρων 60Β(5) και 59Α του Περί Εταιρειών Νόμου Κεφ 113 να παραχωρήσει μετοχές βάσει
της εξουσιοδότησης του ψηφίσματος Α1 πιο πάνω ως και αν το Άρθρο 60Β(1) του Περί Εταιρειών
Νόμου Κεφ 113 δεν εφαρμόζετο σε αυτή την παραχώρηση.
4. Όπως το Σχέδιο Παροχής Μετοχικών Δικαιωμάτων Επιλογής Προσωπικού (Employee Share Option
Scheme) με τους κανονισμούς και τις προϋποθέσεις που συμπεριλαμβάνονται σ’ αυτό και όπως
παρουσιάσθηκε στους μέτοχους και υπογράφηκε από τον Πρόεδρο υιοθετηθεί ως το Σχέδιο Παροχής
Μετοχικών Δικαιωμάτων Επιλογής Προσωπικού της Εταιρείας.
5. Όπως τα πιο πάνω ψηφίσματα Α1 και Α2 πιο πάνω αντικαθιστούν οποιοδήποτε ψήφισμα της γενική
συνέλευσης ελήφθη σε οποιανδήποτε προηγούμενη συνέλευση των μετόχων της σχετικά με την
έκδοση.
Β. Ως ειδικό ψήφισμα:
Εγκρίνεται η έκδοση Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών (ΔΑΜ) 2008/2011 βάσει της οποίας προσφέρεται ένα
ΔΑΜ για κάθε έξι μετοχές που θα κατέχονται κατά την ημερομηνία έκδοσης νέων μετοχών. Ο αριθμός ΔΑΜ
που αναμένεται να εκδοθούν είναι 26.267.000 και κάθε ΔΑΜ που θα εξασκείται θα μετατρέπεται σε μία μετοχή
της Εταιρείας. Η τιμή άσκησης των ΔΑΜ θα ισούται με τον μέσο όρο της τιμής κλεισίματος της μετοχής της
Εταιρείας κατά τους τρεις μήνες που προηγούνται της έναρξης της εκάστοτε περιόδου άσκησης ΔΑΜ μείον
30% (τριάντα τοις εκατόν) με ελάχιστη τιμή εξάσκησης την τιμή έκδοσης των νέων μετοχών. Η περίοδος
άσκησης των ΔΑΜ θα είναι 1-10 Δεκεμβρίου 2008, 1-10 Δεκεμβρίου 2009, 1-10 Δεκεμβρίου 2010 και 1-10
Δεκεμβρίου 2011. Η τελευταία ημερομηνία άσκησης των ΔΑΜ θα είναι 10η Δεκεμβρίου 2011. Με το παρόν
ειδικό ψήφισμα το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτείται να προχωρήσει με την συμπλήρωση
των όρων έκδοσης και διαδικασιών για την έκδοση αυτή με την προϋπόθεση ότι οποιαδήποτε απόφαση του
δεν θα παραβαίνει ή διαφοροποιεί οποιαδήποτε απόφαση του παρόντος ψηφίσματος. Το παρόν ψήφισμα
τροποποιεί και αντικαθιστά πλήρως το Ειδικό Ψήφισμα Β2 ημερομηνίας 4ης Σεπτεμβρίου 2007.
15.2

Μετοχικό Κεφάλαιο κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου

Ως αποτέλεσμα των αναφερόμενων στις πιο πάνω παραγράφους, η κατάσταση του μετοχικού κεφαλαίου της
Εταιρείας κατά την ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου έχει ως ακολούθως:
Ημερομηνία
Ενημερωτικού
Δελτίου

31.12.2007

31.12.2006

31.12.2005

€

£

£

£

Εγκεκριμένο Μετοχικό Κεφάλαιο

32.300.000

19.000.000

13.000.000

13.000.000

Εκδομένο Μετοχικό Κεφάλαιο

24.225.000

14.250.000

13.000.000

13.000.000
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Εγκεκριμένο (Ονομαστικό) Μετοχικό Κεφάλαιο: €32.300.000 (£19.000.000) και είναι διαιρεμένο σε
190.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας €0,17 (£0,10) η κάθε μια.
Εκδομένο Μετοχικό Κεφάλαιο: €24.225.000 (£14.250.000) και είναι διαιρεμένο σε 142.500.000 συνήθεις
μετοχές ονομαστικής αξίας €0,17 (£0,10) η κάθε μια.
Όλες οι υφιστάμενες και υπό έκδοση μετοχές έχουν τα ίδια δικαιώματα και δεν υπάρχουν ξεχωριστές
κατηγορίες μετοχών. Όλες οι εκδομένες μετοχές (142.500.000) είναι πλήρως καταβεβλημένες και αποτελούν
κεφάλαιο.
Δεν υπήρχε σχέδιο μετοχικών δικαιωμάτων επιλογής (share option scheme) μέχρι την ημερομηνία του
παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου εκτός όπως αναφέρεται στο Μέρος Ζ και δεν υφίστανται σήμερα
οποιαδήποτε δικαιώματα αγοράς μετοχών (warrants) εκτός των ΔΑΜ 2008/2011, όπως αναφέρεται στο
Μέρος ΣΤ του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, ή μετατρέψιμες ή ανταλλάξιμες αξίες ή άλλα δικαιώματα ή
υποχρεώσεις μελλοντικής απόκτησης μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
Καμία μετοχή δεν κατέχεται από τον ίδιο τον Εκδότη ή για άτομα που ενεργούν σε συνεννόηση με αυτόν.
15.3

Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου

Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων που έγινε στις 4 Ιουνίου 2007 και στη συνέχεια σε Έκτακτη Γενική
Συνέλευση των μετόχων που έγινε στις 4 Σεπτεμβρίου 2007 αποφασίστηκαν όπως η Εταιρεία εκδώσει και
παραχωρήσει μέχρι 15.102.000 νέες συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,17 (£0,10) η κάθε μια, οι οποίες
να διατεθούν στο επενδυτικό κοινό της Κυπριακής κεφαλαιαγοράς στα πλαίσια εισαγωγής των μετοχών της
Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.
Μετά την έκδοση των 15.102.000 νέων μετοχών το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα διαμορφωθεί ως
ακολούθως:
Εγκεκριμένο (Ονομαστικό) Μετοχικό Κεφάλαιο: €32.300.000 (£19.000.000) και είναι διαιρεμένο σε
190.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας €0,17 (£0,10) η κάθε μια.
Εκδομένο Μετοχικό Κεφάλαιο: €26.792.340 (£15.760.200) και είναι διαιρεμένο σε 157.602.000 συνήθεις
μετοχές ονομαστικής αξίας €0,17 (£0,10) η κάθε μια.
Οι μετοχές που θα διατεθούν με Δημόσια Προσφορά αντιστοιχούν στο 10,6% του αριθμού των μετοχών της
Εταιρείας πριν την παρούσα αύξηση με Δημόσια Προσφορά.
Οι υφιστάμενοι μέτοχοι της Εταιρείας παραιτούνται από το δικαίωμα προτίμησης επί της αύξησης του
κεφαλαίου μέσω της Δημόσιας Προσφοράς, με σκοπό να πραγματοποιηθεί η απαιτούμενη διασπορά και να
καταστεί δυνατή η ένταξη των μετοχών στο Χ.Α.Κ..
Οι υπό έκδοση μετοχές που προσφέρονται στο επενδυτικό κοινό θα έχουν τα ίδια δικαιώματα με τις ήδη
εκδομένες μετοχές ως προς την κατανομή μερισμάτων, όπως και για κάθε άλλο σκοπό. Όλες οι μετοχές της
Εταιρείας (υφιστάμενες και νέες) θα εισαχθούν για διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου,
νοουμένου ότι εξασφαλιστούν οι σχετικές εγκρίσεις από το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου.
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15.4

Δανειακό Κεφάλαιο

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται στοιχεία για την κατάσταση του καθαρού χρηματοοικονομικού
χρέους της Εταιρείας. Μέχρι την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, ο δανεισμός έχει αυξηθεί.
Ο νέος δανεισμός έχει χρησιμοποιηθεί για την αγορά γης στη Γεροσκήπου (βλέπε Μέρος Δ14) και
εξοπλισμού.
Αναπροσαρμοσμένος

Αναπροσαρμοσμένος

31.03.2008
£

31.12.2007
£

31.12.2006
£

31.12.2005
£

108.235
621.391
0
729.626

103.538
568.301
0
671.839

15.822
631.628
0
647.450

649
24.795
0
25.444

0

0

0

0

Τρέχον τραπεζικό δάνειο
Τρέχον μέρος μακροπρόθεσμου δανείου
Άλλον τρέχον χρηματοοικονομικό δάνειο
Τρέχον χρηματοοικονομικό δάνειο

0
303.822
0
303.822

0
1.110.853
0
1.110.853

0
520.953
0
520.953

0
0
0
0

Καθαρό τρέχον χρηματοοικονομικό χρέος

425.804

439.014

126.497

25.444

10.225.903
0
0
10.225.903

4.716.700
0
0
4.716.700

1.796.031
0
0
1.796.031

0
0
0
0

9.800.099

4.277.686

1.669.534

25.444

Μετρητά
Αντίστοιχα μετρητών
Επενδύσεις για εμπορία
Ρευστότητα
Τρέχον λογαριασμός εισπρακτέος

Μακροπρόθεσμα δάνεια
Χρεόγραφα εκδομένα
Άλλα μακροπρόθεσμα δάνεια
Μακροπρόθεσμο χρηματοοικονομικό χρέος
Καθαρό χρηματοοικονομικό χρέος

Σημείωση: Μέχρι τον Οκτώβριο του 2005 οι δραστηριότητες της Εταιρείας διεκπεραιώνονταν από την Thunderworx.

15.5

Επάρκεια Κεφαλαίου Κίνησης

Στον πιο κάτω πίνακα παρατίθενται στοιχεία για την επάρκεια του κεφαλαίου κίνησης της Εταιρείας για τα έτη
2005, 2006, 2007 και για την περίοδο που λήγει 31 Μαρτίου 2008.
Αναπροσαρμοσμένος

Αναπροσαρμοσμένος

31.03.2008
£

31.12.2007
£

31.12.2006
£

31.12.2005
£

4.165.878

3.550.321

2.248.453

419.431

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

(5.198.449)

(5.091.226)

(3.390.975)

(2.385.195)

Κεφάλαιο κίνησης

(1.032.571)

(1.540.905)

(1.142.522)

(1.965.764)

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Σημείωση: Μέχρι τον Οκτώβριο του 2005 οι δραστηριότητες της Εταιρείας διεκπεραιώνονταν από την Thunderworx.

Όπως φαίνεται στον πιο πάνω πίνακα, για τα έτη 2005-2006 και με βάση τις ελεγμένες οικονομικές
καταστάσεις της Εταιρείας υπήρξε σημαντική μείωση στο αρνητικό κεφάλαιο κίνησης (2006: (£1.142.522),
2005: (£1.965.764)). Η αύξηση του αρνητικού κεφαλαίου κίνησης για το έτος 2007 οφείλεται στη σύναψη
δανείων συνολικού ποσού ύψους £4,7 εκ, περίπου, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την επέκταση και
αναβάθμιση του δικτύου της, για την αναβάθμιση των υπηρεσιών της εμπλουτίζοντας ακόμα περισσότερο το
περιεχόμενο τους, στη διαμόρφωση των υποστατικών και αγορά εξοπλισμού για την καλύτερη εξυπηρέτηση
των υφιστάμενων πελατών και για την προσέλκυση νέων πελατών.
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Η επάρκεια κεφαλαίου κίνησης της Εταιρείας για το έτος 2008 έχει ήδη διασφαλιστεί μέσω τραπεζικού
δανεισμού. Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι πιστεύουν ότι το κεφάλαιο κίνησης της Εταιρείας επαρκεί για τις
τρέχουσες δραστηριότητές της, τουλάχιστο για τους επόμενους 12 μήνες από την ημερομηνία του παρόντος
Ενημερωτικού Δελτίου.
Η θέση αυτή ενισχύεται και από τα αποτελέσματα των πρώτων τριών μηνών του έτους 2008 (κεφάλαιο
κίνησης 31/03/2008: (£1.032.571)), τα οποία υποδηλούν μια σαφή βελτίωση στην εικόνα του κεφαλαίου
κίνησης της Εταιρείας. Η Εταιρεία έχει ήδη εισέλθει σε κερδοφόρο πορεία, η οποία αναμένεται να έχει συνεχή
αυξητική τάση. Η επίτευξη αυτή βασίζεται στην ενίσχυση της θέσης της Εταιρείας στην αγορά, και στο
συνεχώς αυξανόμενο αριθμό συνδρομητών. Ο κάθε νέος συνδρομητής συνεισφέρει θετικά στο κεφάλαιο
κίνησης από τον πρώτο μήνα ενεργοποίησής του. Οι κυριότερες ταμειακές εκροές σε επίπεδο κεφαλαίου
κίνησης είναι σχετικά σταθερές ανεξάρτητα από τον αριθμό συνδρομητών αφού η υποδομή που έχει ήδη
κατασκευαστεί μπορεί να υποστηρίξει πολλαπλάσιο αριθμό συνδρομητών από το σημερινό. Με βάση τον
αναμενόμενο ρυθμό ανάπτυξης του πελατολογίου οι αρνητικές ταμειακές ροές σε επίπεδο κεφαλαίου κίνησης
αναμένεται να αντιστραφούν μέσα στο 2009. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Εταιρεία, έχει αυξήσει το πελατολόγιο
της σε 12,000 συνδρομητές στη διάρκεια του έτους 2007, σε σχέση με περίπου 2,400 στο τέλος του 2006. Για
το 2008, η Εταιρεία αναμένει ότι ο αριθμός των συνδρομητών θα ξεπεράσει τις 20,000 (μέχρι σήμερα ο
αριθμός έχει φθάσει στους 15,000 συνδρομητές, περίπου).
15.6

Προέλευση και Χρήση Ταμειακών Ροών της Εταιρείας

Παρατίθεται πιο κάτω η κατάσταση ταμειακών ροών της Εταιρείας για τα έτη 2005, 2006 και 2007.
Όπως παρουσιάζεται στον πιο κάτω πίνακα, η Εταιρεία κατά το 2005, η Εταιρεία προχώρησε σε νέα έκδοση
μετοχών ύψους £12.000.000, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά για την εξαγορά του πάγιου
ενεργητικού και των δραστηριοτήτων της Thunderworx Limited (βλέπε επίσης Μέρος Δ2). Κατά το 2006, η
Εταιρεία εισέπραξε από τη σύναψη νέων δανείων συνολικό ποσό ύψους £1,83 εκ. περίπου, το οποίο
χρησιμοποιήθηκε κυρίως στην διαμόρφωση ενοικιαζόμενων κτιρίων και αγορά εξοπλισμού συνολικής αξίας
£2,12 εκ. περίπου, ως μέρος της υλοποίησης του αναπτυξιακού της προγράμματος. Επίσης, το 2007 η
Εταιρεία εισέπραξε από σύναψη δανείων συνολικό ποσό ύψους £4,7 εκ, περίπου, το οποίο χρησιμοποιήθηκε
για την επέκταση και αναβάθμιση του δικτύου της, για την αναβάθμιση των υπηρεσιών της εμπλουτίζοντας
ακόμα περισσότερο το περιεχόμενο τους, στη διαμόρφωση των νέων ενοικιαζόμενων κτιρίων και αγορά
εξοπλισμού για την καλύτερη εξυπηρέτηση των υφιστάμενων πελατών και για την προσέλκυση νέων
πελατών.
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Αναπροσαρμοσμένη

Αναπροσαρμοσμένη

2007

2006

2005

£

£

£

(1.387.647)

(1.891.436)

(431.268)

735.523
518.218
1.699
348.610
(13.632)
202.771
(300.747)
(740.882)
2.600.536
(11.376)
47.994
457.847
1.627.472
(980.125)

292.073
223.955
4.376
69.294
(7.385)
(1.309.123)
(256.495)
(913.868)
1.871.873
(37.037)
(1.679.284)
3.167.037
292.238
(318.842)

314.678
118.151
10.136
33.417
(1.554)
43.560
(117.681)
(192.729)
65.984
8.929
(1.096.322)
(500)
1.499.619
(142.943)

2.903.490
13.632
(1.361)
2.915.761

816.499
7.385
(739)
823.145

67.914
1.554
(155)
69.313

ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Πληρωμές για αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
Είσπραξη από εκποίηση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
Πληρωμές για αγορά αΰλου ενεργητικού μείον μεταφορά
Καθαρή εκροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες

(3.431.463)
2.620
(2.588.478)
(6.017.321)

(2.118.808)
25.134
(283.135)
(2.376.809)

(35.634)
5.400
(295.677)
(325.911)

ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Έξοδα έκδοσης κεφαλαίου
Εισπράξεις από νέα δάνεια
Αποπληρωμή δανείων
Τόκοι που πληρώθηκαν
Καθαρή εισροή μετρητών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

(36.010)
4.700.000
(1.779.331)
(348.610)
2.536.049

(72.020)
1.829.632
(29.779)
(69.294)
1.658.539

(33.417)
(33.417)

Καθαρή (μείωση)/αύξηση μετρητών και αντίστοιχων μετρητών
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στην αρχή του έτους
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στο τέλος του έτους

(565.511)
130.319
(435.192)

104.875
25.444
130.319

(290.015)
315.459
25.444

ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Ζημία έτους πριν από τη φορολογία
Αναπροσαρμογές για:
Αποσβέσεις στοιχείων ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
Αποσβέσεις στοιχείων αϋλου ενεργητικού
Ζημία από εκποίηση στοιχείων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
Tόκοι πληρωτέοι
Τόκοι εισπρακτέοι
Κέρδος/(ζημία) από εργασίες πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης
Αύξηση αποθεμάτων
Αύξηση εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων
Αύξηση εμπορικών και λοιπών υποχρεώσεων
Αύξηση/(μείωση) στα ποσά που οφείλονται από συγγενικές εταιρείες
Αύξηση/(μείωση) στα ποσά που οφείλονται σε συγγενικές εταιρείες
Μείωση στα ποσά οφειλόμενα σε μετόχους
Μείωση στο ποσό που οφείλεται από την τελική ιθύνουσα εταιρεία
Mείωση στο ποσό που οφείλεται από/στην ιθύνουσα εταιρεία
Μείωση στο ποσό που οφείλεται σε διοικητικό σύμβουλο
Εισροή μετρητών από εργασίες
Τόκοι που εισπράχθηκαν
Έκτακτη εισφορά για την άμυνα που πληρώθηκε
Καθαρή εισροή μετρητών για εργασίες

Σημείωση: Μέχρι τον Οκτώβριο του 2005 οι δραστηριότητες της Εταιρείας διεκπεραιώνονταν από την Thunderworx.
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15.8

Άλλες Πληροφορίες

Δεν υπήρξε οποιοσδήποτε περιορισμός στη χρήση των κεφαλαίων, ο οποίος επηρέασε ή ενδέχεται να
επηρεάσει σημαντικά, κατά τρόπο άμεσο ή έμμεσο, τις δραστηριότητες του εκδότη.
Η άντληση του κεφαλαίου που θα προκύψει από τη διάθεση των μετοχών που προσφέρονται με τον παρόν
Ενημερωτικό Δελτίο, μετά την αφαίρεση των εξόδων έκδοσης, όπως αναφέρεται στο Μέρος Η7, προορίζεται
για την περαιτέρω ανάπτυξη και αναβάθμιση υπηρεσιών με στόχο την προσφορά ενός πληρέστερου πακέτου
υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας για τον καταναλωτή (για ιδιωτική ή επαγγελματική χρήση), την επέκταση της
ευρυζωνικής υποδομής και δικτύου της Εταιρείας και γενικά για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου της
Εταιρείας (βλέπε Μέρος Δ13).
Από τις 31 Δεκεμβρίου 2007 μέχρι και την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου η Εταιρεία έχει
συνάψει δάνειο το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί για την αγορά γης στη Γεροσκήπου (βλέπε Μέρος Δ14).
16.

Διοίκηση και Εποπτεία

16.1

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου και Διεύθυνσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας απαρτίζεται από τους ακόλουθους:
Περικλής Μαγκλής

- Πρόεδρος (Μη εκτελεστικός)

Ερμής Στεφάνου

- Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικός)

Φίλιππος Βατυλιώτης

- Μέλος (Εκτελεστικός)

Νίκος Έλληνας

- Μέλος (Εκτελεστικός)

Ανδρέας Χριστοδουλίδης

- Μέλος (Εκτελεστικός)

Ιωάννης Τιρκίδης

- Μέλος (Μη Εκτελεστικός)

Τα μέλη της διεύθυνσης της Εταιρείας, είναι τα ακόλουθα:
Ερμής Στεφάνου

- Διευθύνων Σύμβουλος

Φίλιππος Βατυλιώτης

- Εκτελεστικός Σύμβουλος

Ανδρέας Χριστοδουλίδης

- Διευθυντής Επιχειρήσεων

Νίκος Έλληνας

- Οικονομικός Σύμβουλος

Λούκας Χατζηλούκας

- Οικονομικός Διευθυντής

Vladimir Ivachencko

- Διευθυντής Ανάπτυξης Τηλεπικοινωνιακής Υποδομής

Άλεξ Γεωργιάδης

- Διευθυντής Λειτουργίας και Συντήρησης Τηλεπικοινωνιακής Υποδομής

Θεοδόσης Θεοδοσίου

- Διευθυντής Ρυθμιστικών Θεμάτων και Διασύνδεσης

Νίκος Σωτηρίου

- Διευθυντής Πωλήσεων

Στέφανος Στεφάνου

- Διευθυντής Μάρκετινγκ

Θεόδωρος Λουκαΐδης

- Διευθυντής Δικτύου Πρόσβασης

Άθως Κυριάκου

- Διευθυντής Πληροφορικής και Τεχνολογίας

Κρίστης Μηχαηλίδης

- Διευθυντής Κατασκευών και Εγκαταστάσεων

Μαρίνα Παπανικολάου

- Διευθυντής Διοίκησης

Μαριάννα Χατζηαντωνίου

- Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού
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Βιογραφικά και ιδιότητα των διοικητικών συμβούλων και μελών της διεύθυνσης παρατίθενται στο Μέρος
Δ16.4.
16.2

Δηλώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Μελών Διεύθυνσης της Εταιρείας

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα μέλη της διεύθυνσης της Εταιρείας δηλώνουν τα εξής:
i.

Δεν υπάρχουν οικογενειακοί δεσμοί μεταξύ τους εκτός από τον κ. Ερμή Στεφάνου και τον
κ. Στέφανο Στεφάνου οι οποίοι είναι αδέλφια.

ii.

Δεν υφίστανται καταδικαστικές αποφάσεις εναντίον τους για τέλεση δόλιας πράξης κατά τα πέντε
τελευταία έτη.

iii.

Δεν συμμετείχαν σε διαδικασία πτώχευσης, αναγκαστικής διαχείρισης ή εκκαθάρισης, κατά τη
διάρκεια των πέντε τουλάχιστον τελευταίων ετών.

iv.

Δεν έχουν γίνει αποδέκτες οποιασδήποτε δημόσιας επίσημης κριτικής ή/και κύρωσης εκ μέρους των
καταστατικών ή ρυθμιστικών αρχών (συμπεριλαμβανομένων τυχόν επαγγελματικών οργανώσεων) και
δεν έχουν παρεμποδιστεί από δικαστήριο να ενεργούν με την ιδιότητα του μέλους διοικητικού,
διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου ενός εκδότη ή να παρέμβουν στη διαχείριση ή στο χειρισμό των
υποθέσεων ενός εκδότη, από την ημερομηνία ίδρυσης της Εταιρείας.

v.

Η επιλογή τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και / ή της ανώτερης διεύθυνσης της Εταιρείας
δεν ήταν αποτέλεσμα οποιασδήποτε ρύθμισης ή συμφωνίας με τους κυριότερους μετόχους, πελάτες,
προμηθευτές ή άλλα πρόσωπα.

vi.

Οι υποχρεώσεις που έχουν έναντι της Εταιρείας δεν τους δημιουργούν οποιαδήποτε σύγκρουση
συμφερόντων με τα ιδιωτικά τους συμφέροντα ή άλλες υποχρεώσεις τους (σημειώνεται ότι οι
συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη αναφέρονται στο Μέρος Δ19).

vii.

Πλην των περιορισμών που προκύπτουν από την κείμενη νομοθεσία, δεν υφίσταται στο πρόσωπό
τους οποιοσδήποτε περιορισμός ο οποίος αφορά τη διάθεση, εντός ορισμένης χρονικής περιόδου,
των κινητών αξιών της Εταιρείας που κατέχουν.

16.3

Γραμματέας και Σύμβουλοι

Γραμματέας: AAA Regent Consultants Limited, Ομήρου 20, Γρ. 301, 1097 Λευκωσία
Ελεγκτές: KPMG
Νομικοί Σύμβουλοι: Χρύσης Δημητριάδης, Fortuna Court, Λεωφόρος Μακαρίου ΙΙΙ, 3105 Λεμεσός
Διευθυντής Έκδοσης: Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λτδ
Ανάδοχοι Υπεύθυνοι Σύνταξης: Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λτδ και Κυπριακός Οργανισμός
Επενδύσεων και Αξιών Λίμιτεδ (CISCO)
Διενεργήσαντες την ανεξάρτητη εμπεριστατωμένη λογιστική και οικονομική μελέτη: PricewaterhouseCoopers
Limited
Διενεργήσαντες την ανεξάρτητη εμπεριστατωμένη νομική μελέτη: Ανδρέας Νεοκλέους & Σία
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16.4

Βιογραφικά Σημειώματα και Ιδιότητα Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώτατης

Διεύθυνσης της Εταιρείας.
Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Περικλής Μαγκλής

Ο κ. Περικλής Μαγκλής είναι κάτοχος πτυχίου Mechanical Engineering

Πρόεδρος

και PhD από το Massachusetts Institute of Technology. Έχει εργαστεί σε
διάφορες επιχειρηματικές δραστηριότητες όπως τον τομέα ακίνητης
περιουσίας.

Ερμής Στεφάνου

Ο κ. Ερμής Στεφάνου είναι κάτοχος πτυχίου Bachelor στη Διοίκηση

Διευθύνων Σύμβουλος

Επιχειρήσεων

από

το

Wharton

School

of

Business-University

Pennsylvania της Αμερικής. Έχει εργαστεί σε διάφορες οικογενειακές
επιχειρήσεις, των οποίων ηγείται από το 1987 από την θέση του
διευθύνοντα σύμβουλου. Έχει σημαντική πείρα από δραστηριότητες σε
διάφορους τομείς που περιλαμβάνουν τηλεπικοινωνίες, τεχνολογία
εμπόριο, κατασκευές ναυτιλιακά, τουρισμό, ξενοδοχεία και άλλα, στην
Κύπρο και το εξωτερικό.
Φίλιππος Βατυλιώτης

Ο κ. Φίλιππος Βατυλιώτης είναι κάτοχος πτυχίου B.Sc. (Hons) in

Μέλος

Electrical and Electronic Engineering με ειδικότητα στις τηλεπικοινωνίες.
Εργάστηκε για πολλά χρόνια, από διάφορες διευθυντικές θέσεις, στην
Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου από την οποία αφυπηρέτησε ως
Γενικός Διευθυντής. Ως αποτέλεσμα της μακράς υπηρεσίας του
απόκτησε ευρεία πείρα και ειδικότητα στις τηλεπικοινωνίες, τόσο σε
θέματα εταιρικής διεύθυνσης όσο και σε θέματα τεχνολογίας και
υπηρεσιών. Με την αφυπηρέτηση του εργοδοτήθηκε από την εταιρεία
Teledev East, ως Διευθύνων Σύμβουλος, η οποία ασχολείται με την
δημιουργία και λειτουργία σταθερών δικτύων τηλεπικοινωνιών στην
Ρωσική Ομοσπονδία. Αποχώρησε από την Teledev East τον Μάιο του
2002, και ίδρυσε εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Νίκος Έλληνας

Ο κ. Νίκος Έλληνας είναι κάτοχος πτυχίου BSc και MSc από το Old

Μέλος

Dominion University, VA, USA. Είναι μέλος του American Institute of
Certified Public Accountants (AICPA) και του Συνδέσμου Εγκεκριμένων
Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ). Πριν αρχίσει τη συνεργασία του με τον Όμιλο
Φραγκούδη & Στεφάνου, το 1987, εργάστηκε σε μεγάλο ελεγκτικό οίκο
στην Κύπρο, Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει ευρεία πείρα σε
θέματα υλοποίησης νέων σχεδίων και στη δημιουργία εταιρειών σε
θέματα λογιστηρίου, διοίκησης και εσωτερικού ελέγχου.

Ανδρέας Χριστοδουλίδης

Ο κ. Ανδρέας Χριστοδουλίδης είναι κάτοχος πτυχίου BSc του University

Μέλος

of London και πτυχίο Management, Marketing and Sales το οποίο
απέκτησε στη διάρκεια των 10 ετών που εργαζόταν στο Sheraton
Management Corporation. Υπήρξε Διευθύνων Σύμβουλος της Alltime
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Tourist Complex, ιδιοκτήτες του Sheraton Hotel & Marina στη Λεμεσό,
όπου έχει αποκτήσει μεγάλες εμπειρίες σε θέματα εταιρικής διοίκησης.
Από το Μάιο του 2000 εργάζεται στον Όμιλο Φραγκούδη & Στεφάνου ως
Γενικός Διευθυντής.
Ιωάννης Τιρκίδης

Ο κ. Ιωάννης Τιρκίδης είναι κάτοχος BA in Economics, MA in Business

Μέλος

Economics και είναι μέλος του Institute of Chartered Accountants in
England and Wales. Έχει εργαστεί για 4 χρόνια σε ελεγκτικό οίκο στο
Λονδίνο και για 2 χρόνια στην KPMG Κύπρου σε διευθυντική θέση. Έχει
ενταχθεί στον Όμιλο Εταιρειών Μαγκλή το 1993 ως Γενικός Διευθυντής.
Από τότε αφοσιώθηκε στην περαιτέρω ανάπτυξη και διαφοροποίηση
των δραστηριοτήτων του Ομίλου Μαγκλή.

Η επαγγελματική διεύθυνση των Διοικητικών Συμβούλων της Εταιρείας είναι η έδρα της Εταιρείας, Λεωφόρος
Ομονοίας 141, The Maritime Centre, 3045 Λεμεσός.
Το Διοικητικό Συμβούλιο βεβαιώνει ότι η Εταιρεία διαθέτει κατάλληλη εμπειρογνωμοσύνη και πείρα στο
χειρισμό των υποθέσεων της.
Μέλη Ανώτατης Διεύθυνσης
Φίλιππος Βατυλιώτης

Το βιογραφικό του κ. Φίλιππου Βατυλιώτη φαίνεται πιο πάνω στα

Εκτελεστικός Σύμβουλος

βιογραφικά σημειώματα των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της
Εταιρείας.

Ερμής Στεφάνου

Το βιογραφικό του κ. Ερμή Στεφάνου φαίνεται πιο πάνω στα βιογραφικά

Διευθύνων Σύμβουλος

σημειώματα των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Ανδρέας Χριστοδουλίδης

Το βιογραφικό του κ. Αντρέα Χριστοδουλίδη φαίνεται πιο πάνω στα

Διευθυντής Επιχειρήσεων

βιογραφικά σημειώματα των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της
Εταιρείας.

Νίκος Έλληνας

Το βιογραφικό του κ. Νίκου Έλληνα φαίνεται πιο πάνω στα βιογραφικά

Οικονομικός Σύμβουλος

σημειώματα των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Λούκας Χατζηλούκας

Ο κ. Λούκας Χατζηλούκας είναι κάτοχος BA in Accounting and Finance,

Οικονομικός Διευθυντής

και είναι μέλος του Institute of Chartered Accountants in England and
Wales. Έχει εργαστεί για 4 χρόνια

στους ελεγκτικούς

οίκους

PricewaterhouseCoopers και PannelKerrForster στην Κύπρο. Έχει
ενταχθεί στην PrimeΤel το 2005 ως Οικονομικός Διευθυντής.
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Vladimir Ivachencko

Ο κ. Vladimir Ivashchenko είναι κάτοχος πτυχίου BSc από το

Διευθυντής Ανάπτυξης

Intercollege. Η εμπειρία του στον τομέα των τηλεπικοινωνιών άρχισε το

Τηλεπικοινωνιακής Υποδομής

1995 όπου συμμετείχε στο σχεδιασμό του δικτύου της εταιρείας Formula
Plus, ένα από τα πρώτα ISPs στο Novorossiysk Ρωσίας. Η εταιρεία
ανήκει σήμερα στην TeledevEast. Το 2004 εργοδοτήθηκε από την
Thunderworx ως Senior Systems Engineer όπου εξειδικεύτηκε στον
τομέα ανάπτυξης δικτύων. Είναι υπεύθυνος για την σχεδίαση του
ευρυζωνικού δικτύου της Primetel. Σήμερα κατέχει τη θέση του
Διευθυντή Ανάπτυξης Τηλεπικοινωνιακής Υποδομής της Εταιρείας.

Άλεξ Γεωργιάδης

Ο κ. Αλεξ Γεωργιάδης εργοδοτήθηκε στο τμήμα μηχανογράφησης (IT)

Διευθυντής Λειτουργίας και Συντήρησης

του Ομίλου Φραγκούδη & Στεφάνου το 2000. Το Φεβρουάριο του 2002

Τηλεπικοινωνιακής Υποδομής

διορίστηκε στη θέση του Network Engineer και συμμετείχε στην
δημιουργία και λειτουργία των Data Centers, και των δικτυακών κόμβων
(PoPs) στην Κύπρο, Ελλάδα, Αγγλία) της εταιρείας παροχής υπηρεσιών
διαδυκτύου Thunderworx. Το Φεβρουάριο του 2003 απόκτησε με
επιτυχία τον τίτλο του CCNA από την CΙSCO. Το 2005, διορίστηκε στη
θέση του Διευθυντή Λειτουργίας και Συντήρησης Δικτύου.

Θεοδόσης Θεοδοσίου

Ο κ. Θεοδόσης Θεοδοσίου είναι κάτοχος πτυχίου Ηλεκτρονικών

Διευθυντής Ρυθμιστικών Θεμάτων και

Μηχανολόγων

Διασύνδεσης

Αριστοτέλειου

και

επιστήμης

Πανεπιστημίου

Ηλεκτρονικών
Θεσσαλονίκης.

Υπολογιστών
Το

2003

του

πήγε

με

υποτροφία στο University of Surrey στην Αγγλία όπου απόκτησε το
μεταπτυχιακό τίτλο (MSc) στα Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. Έχει γνώσεις
και πείρα σε ρυθμιστικά θέματα και ανταγωνισμού στο χώρο των
τηλεπικοινωνιών, στο σχεδιασμό και υλοποίηση τηλεπικοινωνιακών
δικτύων και στη διοίκηση και οργάνωση επιχειρήσεων.
Νίκος Σωτηρίου

Ο κ. Νίκος Σωτηρίου είναι κάτοχος πτυχίου BSc on Computer Science

Διευθυντής Πωλήσεων

and Business Administration από το Πανεπιστήμιο Νότιας Αλαμπάμα
στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τον Οκτώβρη του 1985 εργοδοτήθηκε από την
ΙΒΜ Κύπρου στο τμήμα πωλήσεων από διάφορες θέσεις αποκτώντας
σημαντικές εμπειρίες

στην αγορά πληροφορικής. Τον Ιανουάριο του

2000 προσλήφθηκε στην Cisco Systems Ισραήλ και ανέλαβε την ίδρυση
του περιφεριακού γραφείου της Cisco Systems Κύπρου με διοικητική
ευθύνη για τις αγορές Κύπρου και Μάλτας. Τον Σεπτέμβρη του 2006
προσλήφθηκε από την Primetel στην θέση του Διευθυντή Πωλήσεων.
Στέφανος N. Στεφάνου

Ο κ. Στέφανος Ν. Στεφάνου, κατέχει πτυχίο B.A. στον τομέα της

Διευθυντής Μάρκετινγκ

Διοίκησης Επιχειρήσεων Μάρκετινγκ. Έχει αποκτήσει αξιόλογη πείρα
στο μάρκετινγκ τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών τόσο στην Κύπρο όσο
και στο εξωτερικό. Έχει ασχοληθεί με τις δραστηριότητες του μάρκετινγκ
της εταιρείας από το ξεκίνημα της Έχει ασχοληθεί συστηματικά με
θέματα που αφορούν τις υπηρεσίες τηλεόρασης, όπως η απόκτηση
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δικαιωμάτων μετάδοσης τηλεοπτικών καναλιών και με την επιλογή
προγραμμάτων.
Θεόδωρος Λουκαΐδης

Ο κ. Θεόδωρος Λουκαΐδης είναι κάτοχος πτυχίου

Διευθυντής Δικτύου Πρόσβασης

Honors Electrical & Electronic Engineering (UMIST,UK) και MSc

BΕng First Class

Communications & Signal Processing (Imperial College, London). Κατά
τη διάρκεια των σπουδών του είχε επιλέγει και συμμετείχε στο Mentoring
Programme της Ford Αγγλίας. Έχει εργαστεί ως μηχανικός συστημάτων
μεταγωγής κινητής τηλεφωνίας στην Areeba και ως μηχανικός
ραδιοδικτύου 3G υπό καθεστώς εξωτερικού συνεργάτη της ΑΤΗΚ,
έχοντας παρακολουθήσει σειρά εκπαιδεύσεων της Alcatel και Siemens
στο εξωτερικό. Σήμερα κατέχει τη θέση Διευθυντή Δικτύου Πρόσβασης
στην Primetel.
Άθως Κυριάκου

Ο κ. Άθως Κυριάκου το 1997 έχει αποκτήσει μεταπτυχιακό τίτλο MSc

Διευθυντής Τεχνολογίας & Ανάπτυξης

του Syracuse University. Επίσης, είναι κάτοχος διπλώματος στην
Επιστήμη Υπολογιστών από το Πανεπιστήμιο του Τορόντο με ειδίκευση
στο

Data

Management.

Εργάστηκε

για

2

χρόνια

στον

τομέα

Πληροφορικής και Τεχνολογίας στο ERIC Clearinghouse εντός του
School of Information Studies του Syracuse University. Από το 1998
εργάζεται στην εταιρεία Primetel από τη θέση του Διευθυντή
Τεχνολογίας & Ανάπτυξης. Είναι προϊστάμενος των υπηρεσιών IT
Development, προστιθέμενης αξίας (IVR, SMS) και της Εξυπηρέτησης
Πελατών.
Κρίστης Μιχαηλίδης

Ο κ. Κρίστης Μιχαηλίδης είναι κάτοχος BA από University of Kentucky

Διευθυντής Κατασκευών και

και MSBA από το San Diego State University. Έχει εργασθεί στις

Εγκαταστάσεων

Ηνωμένες Πολιτείες ως Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος στην Prudential
Securities. Διετέλεσε ιδρυτικό στέλεχος και Διευθυντής στην Francoudi
& Stephanou Financial Services μέχρι την μετάθεση του στην Primetel,
όπου ανάλαβε ως Διευθυντής Κατασκευών και Εγκαταστάσεων δικτύου

Μαρίνα Παπανικολάου

Η κ. Μαρίνα Παπανικολάου είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος

Διευθυντής Διοίκησης

MSc στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Sunderland University της
Αγγλίας. Έχει εργαστεί στην Francoudi & Stephanou Financial Services
Ltd ως υπεύθυνη του Back office και ως Internal Auditor / Compliance
Officer. Στην συνέχεια εργάστηκε στην εταιρεία Thunderwox Ltd ως
Project Administrator, και

σήμερα

εργάζεται

στην

Primetel

ως

διευθυντής στο Τμήμα Διοίκησης.
Μαριάννα Χατζηαντωνίου

Η Μαριάννα Χατζηαντωνίου είναι κάτοχος πτυχίου BA (Hons) του

Διευθυντής Ανθρωπίνου Δυναμικού

Πανεπιστημίου του Coventry Αγγλίας, in Business and Human Resource
Management. Είναι επίσης κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος (Msc)
in Human Resource Management από το Πανεπιστήμιο του Surrey
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Αγγλίας. Το 2004 εργάστηκε στο ξενοδοχείο Elysium ως Human
Resource Manager. Το 2005 εργοδοτήθηκε από την εταιρεία Hanseatic
Shipping Company ως Human Resource Administrator. Σήμερα
εργάζεται στην Primetel ως Διευθύντρια του τμήματος Ανθρώπινου
Δυναμικού της εταιρείας. Είναι ενεργό μέλος του Οργανισμού Chartered
Institute of Personnel and Development (CIPD) Αγγλίας, καταρτισμένη
σε θέματα εκπαίδευσης Ανθρωπίνου Δυναμικού και μέλος του
Κυπριακού Συνδέσμου Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού.

Η επαγγελματική διεύθυνση της Ανώτατης Διεύθυνσης της Εταιρείας είναι η έδρα της Εταιρείας, Λεωφόρος
Ομονοίας 141, The Maritime Centre, 3045 Λεμεσός.
Το Διοικητικό Συμβούλιο βεβαιώνει ότι η Εταιρεία διαθέτει κατάλληλη εμπειρογνωμοσύνη και πείρα στο
χειρισμό των υποθέσεων της.
16.5

Συμμετοχή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στη Διοίκηση άλλων Εταιρειών ή Συνεταιρισμών

Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται οι εταιρείες που στη Διοίκησή τους ή στο κεφάλαιό τους συμμετείχαν τα
τελευταία πέντε έτη τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή / και οι Κύριοι Μέτοχοι (ποσοστό
άμεσης συμμετοχής μεγαλύτερο ή ίσο του 10%). Εκτός όπου αναφέρεται, οι πιο κάτω διατηρούν τις εν λόγω
θέσεις / συμμετοχές μέχρι σήμερα.

Όνομα Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου και Ονόματα

Καθεστώς Εταιρείας

Συμμετοχή

Εταιρειών ή Συνεταιρισμών

(Ιδιωτική ή δημόσια)

Σήμερα

Manglis (Holdings) Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Cyprus Commercial Co Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Archangelos Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Ayios Andronicos Development Co Ltd

Ιδιωτική

Ναι

General Engineering Co Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Teledev East Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Thunderworx Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Aeolos Swiss (Capo Bay) Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Alpha Copy Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Celltech (Cyprus) Ltd

Ιδιωτική

Ναι

F&S Finance Ltd

Ιδιωτική

Ναι

F&S Telecom Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Francoudi & Stephanou Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Goodhope Investments Ltd

Ιδιωτική

Ναι

HNS Holdings Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Περικλής Μαγκλής

Ερμής Στεφάνου
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HNS Ltd

Ιδιωτική

Ναι

HSS Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Logica Developments Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Techtrade Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Teledev East Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Thunderworx Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Xerographics Systems Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Aeolos Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Federated Agencies Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Aeolos Investments Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Hollandia Enterprises Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Aeolos Cyrpus Travel Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Aeolos Hotel Management Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Austria Aviation Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Aeolos (Holdings) Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Hollandia Aviation Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Alert Management Services Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Aeolos (Vehicles And Transport) Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Secureland Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Thundertel SA

Ιδιωτική

Ναι

Alpha Copy SA

Ιδιωτική

Ναι

Lametus Holdings Limited

Ιδιωτική

Ναι

DSP Netway Limited

Ιδιωτική

Ναι

Spidernet Services Public Ltd

Δημόσια

Ναι

Teledev East Ltd

Ιδιωτική

Ναι

CTT Management Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Vatiliotis & Vatiliotou Consultancy Services Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Teleset Networks PCL

Δημόσια

Ναι

Thuderworx Ltd

Ιδιωτική

Ναι

GCC (computers) Ltd

Ιδιωτική

Όχι

HNS Ltd

Ιδιωτική

Ναι

HNS Holdings Ltd

Ιδιωτική

Ναι

NPE Investments Ltd

Ιδιωτική

Ναι

2 Serve Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Thunderworx Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Thundertel SA

Ιδιωτική

Ναι

Lametus Holdings Limited

Ιδιωτική

Ναι

DSP Netway Limited

Ιδιωτική

Ναι

Spidernet Services Public Ltd

Δημόσια

Ναι

Φίλιππος Βατυλιώτης

Νίκος Έλληνας
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Γιάννης Τιρκίδης
Manglis (Holdings) Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Ayios Andronicos Decelopment Co. Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Archangelos Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Teleset Networks PCL

Δημόσια

Ναι

Thunderworx Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Ιδιωτική

Ναι

Ανδρέας Χριστοδουλίδης
Thunderworx Ltd

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι κύριοι μέτοχοι δηλώνουν ότι δε συμμετέχουν στο Διοικητικό
Συμβούλιο ή κατέχουν άμεσα στο μετοχικό κεφάλαιο άλλων εταιρειών ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 10%, ή
ασκούν επιρροή, ή συμμετέχουν ως εταίροι, ή έχουν οποιαδήποτε σχέση με άλλες εταιρείες, εκτός αυτών που
αναφέρονται πιο πάνω.
Σημειώνεται ότι ουδεμία επιχειρηματική σχέση, συμφωνία, σύμβαση ή συναλλαγή υπάρχει μεταξύ της
Εταιρείας και των παραπάνω εταιρειών, πλην αυτών που αναφέρονται στο Μέρος Δ19 και Μέρος Δ24.
16.6

Αμοιβές και Οφέλη Μελών Οργάνων Διοίκησης, Διεύθυνσης και Εποπτείας

Πιο κάτω παρατίθενται πληροφορίες για τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, Διεύθυνσης και
Εποπτείας της Εταιρείας όπως και των ελεγκτών, σύμφωνα με τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για τα
έτη 2005, 2006 και 2007.

Εκτελεστικοί Διοικητικοί Σύμβουλοι
Μη Εκτελεστικοί Διοικητικοί Σύμβουλοι
Αμοιβή Ελεγκτών
Αμοιβή Μελών Ανώτατης Διεύθυνσης

Αναπροσαρμοσμένος

Αναπροσαρμοσμένος

2007
£

2006
£

2005
£

0

0

0

0

0

0

10.000

2.650

6.970

206.480

129.320

94.758

216.480

131.970

101.728

Δεν υπάρχουν οποιαδήποτε οφέλη προς τα Μέλη Οργάνων Διοίκησης, Διεύθυνσης και Εποπτείας.
16.7

Συμβάσεις Μελών των Διοικητικών, Διαχειριστικών ή Εποπτικών Οργάνων

Δεν υπάρχουν συμβάσεις παροχής υπηρεσιών που συνδέουν τα μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών ή
εποπτικών οργάνων με την Εταιρεία και οι οποίες προβλέπουν την παροχή οφέλους κατά τη λήξη τους.
Κανένα από τα μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων δεν έχει ή είχε κατά το τελευταίο
και τρέχον οικονομικό έτος οποιοδήποτε οικονομικό συμφέρον σε μη συνήθεις συναλλαγές με την Εταιρεία.
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Κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, κανένα από τα Μέλη των Διοικητικών,
Διαχειριστικών ή Εποπτικών Οργάνων δεν έχει οποιοδήποτε οικονομικό συμφέρον άμεσο ή έμμεσο σε
οποιαδήποτε περιουσία που αποκτήθηκε κατά τα δυο χρόνια που προηγούνται του παρόντος Ενημερωτικού
Δελτίου ή που σκοπεύεται να αποκτηθεί από την Εταιρεία, ή έχει ουσιαστικό συμφέρον σε συμβόλαιο ή
συμφωνία με ειδικούς όρους σε σχέση με τις εργασίες την Εταιρεία, εκτός όσον αφορά μετοχές εισηγμένων ή
δημόσιων εταιρειών που είναι δυνατό να κατέχουν ως επενδυτές.
Δεν υπάρχουν σημαντικές συμβάσεις που υφίστανται ή υφίσταντο κατά την ημερομηνία του παρόντος
Ενημερωτικού Δελτίου, στις οποίες μέλη των οργάνων διοίκησης, διεύθυνσης και εποπτείας της Εταιρείας
είχαν άμεσα ή έμμεσα ουσιώδες συμφέρον, εκτός των συμφωνιών με τον Όμιλο Francoudi & Stephanou, με
την εταιρεία Logica Developments Ltd, Vatiliotis & Vatiliotou, Federated Agencies Ltd, με την εταιρεία
TeledevEast, με την εταιρεία Lametus Holdings Ltd και με την εταιρεία Aeolos Travel, οι οποίες αναφέρονται
και στο Μέρος Δ24 του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.
Δεν υπάρχουν συναλλαγές των μελών των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων με την Εταιρεία,
εκτός των συμφωνιών με τον Όμιλο Francoudi & Stephanou, με την εταιρεία Logica Developments Ltd,
Vatiliotis & Vatiliotou, Federated Agencies Ltd, με την εταιρεία TeledevEast, με την εταιρεία Lametus Holdings
Ltd και με την εταιρεία Aeolos Travel οι οποίες αναφέρονται και στο Μέρος Δ24 του παρόντος Ενημερωτικού
Δελτίου.
16.8

Θητεία και Λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποσύρονται σε κάθε ετήσια Γενική Συνέλευση και μπορούν να
προσφέρονται για επανεκλογή.
Σύμφωνα με το άρθρο 87 του καταστατικού της Εταιρείας, όλες οι εργασίες της Εταιρείας τελούν υπό τη
διεύθυνση των Συμβούλων της, οι οποίοι και θα μπορούν να πληρώνουν όλα τα έξοδα σε σχέση με την
προαγωγή της Εταιρείας, θα μπορούν να ασκούν όλες τις εξουσίες της Εταιρείας που δεν απαιτούνται από το
Νόμο ή από το καταστατικό αυτό να ασκούνται από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση.
17.

Προσωπικό της Εταιρείας

Ο μέσος όρος αριθμού υπαλλήλων που αποτελούν το ανθρώπινο δυναμικό της Εταιρείας για τα έτη 2005,
2006 και 2007 και κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου παρουσιάζεται στον πιο κάτω
πίνακα:
Ημερομηνία
Ενημερωτικού
Δελτίου

31.12.2007

31.12.2006

31.12.2005

220

204

134

56

Αριθμός προσωπικού

Σημείωση: Το έτος 2005 μέρος του προσωπικού ανήκε στη Thunderworx.

Η Εταιρεία δε χρησιμοποιεί σημαντικό αριθμό υπαλλήλων μερικής απασχόλησης.
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Η Εταιρεία δίδει ιδιαίτερη σημασία στη δημιουργία ενός άνετου εργασιακού περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο
μπορεί να αναδειχθεί η πραγματική αξία και η συνεισφορά των υπαλλήλων της. Η Εταιρεία δίδει επίσης
ιδιαίτερη σημασία στην επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού της με ενδοϋπηρεσιακά αλλά και εξωτερικά
σεμινάρια.
Όσον αφορά τη διεύθυνση της Εταιρείας, πρέπει να σημειωθεί ότι η Primetel διευθύνεται από μία ισχυρή
ομάδα, με μακρόχρονες γνώσεις και εμπειρίες στον τομέα των τηλεπικοινωνιών της Κύπρου και του
εξωτερικού.
Δεν υφίστανται δικαιώματα αγοράς ή σχέδια συμμετοχής των υπαλλήλων και του διευθυντικού προσωπικού
στο κεφάλαιο της Εταιρείας.
18.
Κύριοι Μέτοχοι και Συμφέρον Διοικητικών Συμβούλων
18.1
Πριν την Αύξηση Κεφαλαίου με Δημόσια Προσφορά (επί συνόλου 142.500.000 μετοχών)
Οι κύριοι μέτοχοι της Εταιρείας πριν τη Δημόσια Προσφορά, οι οποίοι άμεσα ή έμμεσα κατέχουν ποσοστό
σύνηθων μετοχών πέραν του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας είναι οι ακόλουθοι:
Μέτοχος

Αριθμός Μετοχών

Ποσοστό

9.299.996

6,53

%

TeleDev East Limited*
Thunderworx Limited

76.944.444

54,00

Manglis (Holdings) Limited

27.395.378

19,22

Celltech Limited
Σύνολο

27.395.378

19,22

141.035.196

98,97

*: Η TeleDev East Limited κατέχει το 93% του μετοχικού κεφαλαίου της Thunderworx Limited. Επομένως η άμεση και η
έμμεση συμμετοχή της στην Εταιρεία διαμορφώνεται σε 60,53%.

Σημειώνεται ότι όλες οι πιο πάνω μετοχές των κύριων μετόχων και Διοικητικών Συμβούλων, καθώς και οι νέες
μετοχές που θα εκδοθούν στα πλαίσια της Δημόσιας Προσφοράς, έχουν τα ίδια δικαιώματα.
Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι και οι αξιωματούχοι της Εταιρείας πριν από τη Δημόσια Προσφορά κατέχουν τον πιο
κάτω αριθμό σύνηθων μετοχών άμεσα ή έμμεσα:
Όνομα Μέλους

Άμεση

%

Συμμετοχή

Έμμεση

%

Συμμετοχή

Συνολική

%

Συμμετοχή

Περικλής Μαγκλής1

1

0,00

36.695.374

25,75

36.695.375

25,75%

Ερμής Στεφάνου2

1

0,00

0

0,00

1

0,00%

764.801

0,54

0

0,00

764.801

0,54%

1

0,00

0

0,00

1

0,00%

37.460.178

26,29%

Φίλιππος Βατυλιώτης
Ιωάννης Τιρκίδης
Σύνολο
1

Το ποσοστό της έμμεσης συμμετοχής του κ. Περικλή Μαγγλή προκύπτει μέσω των μετοχών που κατέχει στην εταιρεία
TeleDev East Limited και στην εταιρεία Manglis (Holdings) Limited οι οποίες είναι μεγαλομέτοχοι της Primetel Plc.
2
Το ποσοστό της έμμεσης συμμετοχής του κ. Ερμή Στεφάνου που προκύπτει μέσω των μετοχών που κατέχει έμμεσα στην
εταιρεία TeleDev East Limited (μεγαλομέτοχο της Primetel Plc) έχουν υπολογισθεί στον κ. Περικλή Μαγκλή, όπως
προνοείται στις οδηγίες της διασποράς όπου σε περίπτωση που πρέπει να καταλογισθεί συμμετοχή στην υπό εξέταση
εταιρεία πέραν της μίας φοράς αυτή θα πρέπει να υπολογίζεται μόνο μία φορά σε ένα άτομο.
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Σημειώνεται ότι όλες οι πιο πάνω μετοχές των κύριων μετόχων και Διοικητικών Συμβούλων, καθώς και οι νέες
μετοχές που θα εκδοθούν στα πλαίσια της Δημόσιας Προσφοράς, έχουν τα ίδια δικαιώματα.
18.2

Μετά την Αύξηση Κεφαλαίου με Δημόσια Προσφορά (επί συνόλου 157.602.000 μετοχών)

Οι κύριοι μέτοχοι της Εταιρείας μετά τη Δημόσια Προσφορά, οι οποίοι άμεσα ή έμμεσα θα κατέχουν ποσοστό
σύνηθων μετοχών πέραν του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας είναι οι ακόλουθοι:
Μέτοχος

Αριθμός Μετοχών

Ποσοστό
%

TeleDev East Limited*

9.299.996

5,90

Thunderworx Limited

76.944.444

48,82

Manglis (Holdings) Limited

27.395.378

17,38

Celltech Limited

27.395.378

17,38

141.035.196

89,48

Σύνολο

*: Η TeleDev East Limited κατέχει το 93% του μετοχικού κεφαλαίου της Thunderworx Limited. Επομένως η άμεση και η
έμμεση συμμετοχή της στην Εταιρεία διαμορφώνεται σε 54,72%.

Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι και αξιωματούχοι της Εταιρείας μετά τη Δημόσια Προσφορά θα κατέχουν τον πιο
κάτω αριθμό συνήθων μετοχών άμεσα ή έμμεσα:
Όνομα Μέλους

Άμεση

%

Συμμετοχή

Περικλής Μαγκλής1
Ερμής Στεφάνου

2

Φίλιππος Βατυλιώτης
Ιωάννης Τιρκίδης

Έμμεση

%

Συμμετοχή

1

0,00

36.695.374

23,28

%

36.695.375

23,28

1

0,00

0

0,00

1

0,00

764.801

0,49

0

0,00

764.801

0,49

1

0,00

0

0,00

Σύνολο
1

Συνολική
Συμμετοχή

1

0,00

37.460.178

23,77

Το ποσοστό της έμμεσης συμμετοχής του κ. Περικλή Μαγκλή προκύπτει μέσω των μετοχών που κατέχει στην εταιρεία

TeleDev East Limited και στην εταιρεία Manglis (Holdings) Limited οι οποίες είναι μεγαλομέτοχοι της Primetel Plc.
2

Το ποσοστό της έμμεσης συμμετοχής του κ. Ερμή Στεφάνου που προκύπτει μέσω των μετοχών που κατέχει έμμεσα στην

εταιρεία TeleDev East Limited (μεγαλομέτοχο της Primetel Plc) έχουν υπολογισθεί στον κ. Περικλή Μαγκλή, όπως
προνοείται στις οδηγίες της διασποράς όπου σε περίπτωση που πρέπει να καταλογισθεί συμμετοχή στην υπό εξέταση
εταιρεία πέραν της μίας φοράς αυτή θα πρέπει να υπολογίζεται μόνο μία φορά σε ένα άτομο.

18.3

Έλεγχος Εταιρείας

Όλες οι μετοχές έχουν τα ίδια δικαιώματα ψήφου. Η Εταιρεία δε γνωρίζει οποιαδήποτε συμφωνία της οποίας η
εφαρμογή θα μπορούσε σε μεταγενέστερη ημερομηνία να επιφέρει αλλαγές στον έλεγχο της Εταιρείας.
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19.

Συναλλαγές με Συνδεδεμένα Μέρη

Οι συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη κατά τα έτη 2005, 2006 και 2007 οι οποίες βεβαιώνεται ότι διεξήχθησαν
στη συνήθη πορεία των εργασιών της Εταιρείας και με συνήθεις εμπορικούς όρους και ύστερα από έγκριση
από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
Επίσης, όπως αναφέρεται στο Μέρος Δ24 του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, υπάρχουν συμφωνίες μεταξύ
της Primetel Plc με τον Όμιλο Francoudi & Stephanou, με την εταιρεία Federated Agencies Limited, με την
εταιρεία Logica Developments Ltd, Vatiliotis & Vatiliotou, με την εταιρεία TeledevEast, με την εταιρεία Lametus
Holdings Ltd και με την εταιρεία Aeolos Travel.
Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της Μελέτης του Ανεξάρτητου Ελεγκτικού Οίκου, υπάρχει εισήγηση όπως η
Εταιρεία διευθετήσει το διακανονισμό όλων των σημαντικών συναλλαγών με συγγενικά μέρη πριν να
προχωρήσει με την δημοσιοποίηση. Τα συνολικά πόσα εισπρακτέα από συγγενικά μέρη στις 31 Δεκεμβρίου
2007, ήταν ύψους £281.030 (2006: £503.027). Τα συνολικά πόσα πληρωτέα στα συγγενικά μέρη στις 31
Δεκεμβρίου 2007, ήταν ύψους £203.889 (2006: £1.776.615).
Σημειώνεται ότι από τις 31 Δεκεμβρίου 2007 μέχρι την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου δεν
έχει προκύψει ουσιώδης μεταβολή στις πληροφορίες που παρατίθενται σχετικά με τις συναλλαγές με
συνδεδεμένα μέρη.
Οι συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη, έχουν ως ακολούθως:
19.1

Υπόλοιπα με συγγενικές εταιρείες

Ποσά που οφείλονται από την τελική ιθύνουσα εταιρεία
2007
£

Teledev East Ltd

-

2006
£

457.847

2005
£

3.624.884

Ποσά που οφείλονται από συγγενικές εταιρείες

Aeolos Travel
Aeolos Travel Ltd
Alpha Copy Limited
Xerographic Systems Ltd
Aeolos Swiss (CapoBay) Ltd
Teleset Network Public Company Limited
Spidernet Services Public Limited
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2007
£

2006
£

2005
£

7.298
7.545
1.524
40.189
56.556

5.365
110
8.719
742
448
29.796
45.180

7.867
276
8.143
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Ποσό που οφείλεται από/στην ιθύνουσα εταιρεία

Thunderworx Limited

2007
£

2006
£

2005
£

224.474

(648.054)

(355.816)

2007
£

2006
£

2005
£

Ποσά που οφείλονται σε συγγενικές εταιρείες

Francoudi & Stephanou Insurance Limited
Francoudi & Stephanou Ltd

55.574

-

-

124.781

84.771

1.835.001

Xerographic System Limited

3.691

5.406

-

Logica Development Limited

2.575

5.718

-

Celltech Limited

-

60.000

-

Alpha Copy Limited

-

-

178

1.569

-

-

15.000

-

-

Aeolos Cyprus Travel Limited
Lametus Holdings Limited
Teleset Network Public Company Limited

699

-

-

203.889

155.895

1.835.179

2007
£

2006
£

2005
£

-

980.125

1.298.967

Ποσό που οφείλεται στο Διοικητικό Σύμβουλο

Ερμής Στεφάνου
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19.2

Συναλλαγές με συγγενικές εταιρείες

Πωλήσεις Υπηρεσιών
2007

2006

2005

£

£

£

60.000

2.160

-

Με ιθύνουσα και τελική εταιρεία
Thunderworx Limited
Teledev East Ltd

1.558

2.804

334

61.558

4.964

334

Francoudi & Stephanou Limited

68.907

48.057

1.810

Aeolos Travel

62.388

61.100

6.707

Με συγγενικά μέρη

Aeolos (Cyprus)Travel Ltd

2.737

2.829

-

Xerographic Systems Ltd

14.655

10.958

240

Alpha Copy Limited

14.598

11.488

-

680

645

-

Aeolos Swiss (CapoBay) Ltd
Teletset Network Public Company Limited
Spidernet Services Public Limited
Telecet Limited

2.062

390

-

352.959

25.910

-

1.200

-

-

520.186

161.377

8.757

581.744

166.341

9.091

Αγορές προϊόντων και υπηρεσιών
2007
£

2006
£

2005
£

Με τελική ιθύνουσα
Teledev East Limited

Ενοίκιο και ηλεκτρισμός

76.214

45.700

-

Francoudi & Stephanou Insurance Ltd

Ασφάλειες

76.200

-

-

Francoudi & Stephanou Limited

Υπηρεσίες

417.562

334.160

4.837

Logica Development Limited

Ενοίκια

82.331

59.856

-

Celltech Limited

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

45.000

60.000

-

Lametus Holdings Limited

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

15.000

-

-

Xerographic System Limited

Εξοπλισμός γραφείου

32.000

19.959

-

Aeolos Cyprus Travel Limited

Εισιτήρια ταξιδιών

12.450

10.548

-

Aeolos Travel

Ενοίκιο

4.036

3.345

-

Alpha Copy Limited

Αγορές

6.738

3.751

155

Spidernet Service Public Limited

Υπηρεσίες

109.903

-

-

Με συγγενικά μέρη
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801.220

491.619

4.992

877.434

537.319

4.992
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Τόκοι που πληρώθηκαν

Francoudi & Stephanou Limited

2007
£

2006
£

2005
£

1.414

4.348

-

-

6.017

-

1.414

10.365

-

Ερμής Στεφάνου

19.3

Συναλλαγές με διευθυντή
2007

Αμοιβή για παροχή συμβουλευτικών και τεχνικών υπηρεσιών ανάπτυξης δικτύου

2006

2005

£

£

£

40.000

24.000

25.500

Το πιο πάνω ποσό κεφαλαιοποιήθηκε στα ακίνητα εγκαταστάσεις και εξοπλισμός στην κατηγορία “Δίκτυο
οπτικών ινών και τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός”.
20.

Μερισματική Πολιτική

Η μερισματική πολιτική της Εταιρείας θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα λαμβάνει
υπόψη τα εισοδήματα της Εταιρείας, την οικονομική της κατάσταση, τις κεφαλαιακές της υποχρεώσεις και τις
προοπτικές κερδοφορίας. Κάτω από το πρίσμα αυτό, πρόθεση της Εταιρείας είναι όπως διανέμει στους
μετόχους ικανοποιητικό ποσοστό μερίσματος, αφού λάβει υπόψη και τους πιο πάνω παράγοντες.
Δεν υπάρχουν οποιοιδήποτε περιορισμοί στη διανομή μερισμάτων πέραν της ύπαρξης επαρκών
αποθεματικών στους ελεγμένους λογαριασμούς της Εταιρείας, που συντάσσονται σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ/ΔΛΠ
και λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου.
Τα μερίσματα καταβάλλονται αφού παρακρατηθούν τα ποσά φόρου εισοδήματος και αμυντικής εισφοράς που
προβλέπει κάθε φορά η υπάρχουσα φορολογική νομοθεσία.
21.

Ακίνητα, Εγκαταστάσεις, Εξοπλισμός

Ιδιόκτητα Ακίνητα
Η Εταιρεία έχει ιδιόκτητη γη στην Γεροσκήπου.
Μισθωμένα Ακίνητα
- Η Primetel έχει υπογράψει συμφωνία με την Teledev East Ltd από την οποία ενοικιάζει τα γραφεία της στη
Λευκωσία που στεγάζονται στη Λεωφόρο Λεμεσού 89.
- H Primetel έχει υπογράψει συμφωνία με την Federated Agencies Ltd από την οποία ενοικιάζει τα γραφεία
της στη Λευκωσία που στεγάζονται στην οδό Ζήνας Κάνθερ 12Γ.
- Η Primetel έχει υπογράψει συμφωνία με την εταιρεία Logica Developments Limited από την οποία ενοικιάζει
τα γραφεία της στη Λεμεσό που στεγάζονται στη Λεωφόρο Ομονοίας 141, The Maritime Centre.
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- H Primetel έχει υπογράψει συμφωνία με τον κ. Παναγιώτη Νεάρχου από τον οποίο ενοικιάζει τα γραφεία της
στη Λεμεσό που στεγάζονται στην οδό Σπύρου Κυπριανού 9.
- H Primetel έχει υπογράψει συμφωνία με την Γερακόπετρα Κτηματική Λίμιτεδ από την οποία ενοικιάζει τα
γραφεία της στην Πάφο που στεγάζονται στη Λεωφόρο Νεόφυτου Νικολαΐδη.
- H Primetel έχει υπογράψει συμφωνία με την εταιρεία Key Motors Co Limited από την οποία ενοικιάζει τα
γραφεία της στη Λάρνακα που στεγάζονται στη Λεωφόρο Μακαρίου 69.
- H Primetel έχει υπογράψει συμφωνία με την εταιρεία Aeolos Travel από την οποία ενοικιάζει υπόγειο χώρο
που στεγάζεται στη Λεωφόρο Ποσειδών στην Πάφο.
Εξοπλισμός
Για την δημιουργία της ευρυζωνικής υποδομής δικτύου η Eταιρεία χρησιμοποιεί τον πιο σύγχρονο
δοκιμασμένης τεχνολογίας εξοπλισμό από αξιόπιστους και διεθνούς φήμης κατασκευαστές όπως οι εταιρείες
CISCO, Axerra, Allied Telesyn, MRV, Iskratel, Tandberg, Harmonic, Scientific Atlanta, Motorolla, Hewlett
Packard, IBM, Sun,Telsey.
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22.

Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών

Η Εταιρεία διαθέτει δύο Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών στη Λευκωσία, δύο στη Λεμεσό, ένα στη Λάρνακα,
ένα στην Πάφο, και ένα Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης, στελεχωμένα από εξειδικευμένο προσωπικό το
οποίο ανταποκρίνεται άμεσα και αποτελεσματικά στην εξυπηρέτηση υποψήφιων και υφιστάμενων πελατών
της, δίνοντας τους απαντήσεις και βοήθεια σε πιθανές ερωτήσεις και απορίες.
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών:

Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών:

Λευκωσία

Κεντρικό Τηλέφωνο: 25100100

Λεωφόρος Λεμεσού 89

8:00 π.μ. - 10:00 μ.μ. (Δευτέρα - Σάββατο)

2121 Αγλαντζιά

10:00 π.μ. - 6:00 μ.μ. (Κυριακή - μόνο για τεχνική υποστήριξη)

Λευκωσία
Ζήνας Κάνθερ 12
1065 Λευκωσία
Λεμεσός
Εμπορικό Κέντρο Ακαδημίας Β4
Σπύρου Κυπριανού 9 (Πρώην Ακαδημίας)
4043 Ποταμός Γερμασόγειας
Λεμεσός
The Maritime Centre
Λεωφόρος Ομονοίας 141
3045 Λεμεσός
Λάρνακα
Λεωφόρος Μακαρίου 69
ΤΚ 40164, 6301 Λάρνακα
Πάφος
S. P Center
Λεωφόρο Νεόφυτου Νικολαΐδη
8011 Πάφος
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23.

Νομικό Καθεστώς, Ιδρυτικό Έγγραφο και Καταστατικό

Ίδρυση και Εταιρικός Σκοπός
Η Primetel Plc συστάθηκε στην Κύπρο στις 18 Ιουνίου 2003 ως ιδιωτική Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με
αριθμό εγγραφής 139104, σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ.113.
Το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας βρίσκεται στη Λεωφόρο Ομονοίας 141, The Maritime Centre, 3045
Λεμεσός.
Οι κύριοι σκοποί της Εταιρείας περιγράφονται στο άρθρο 3 του Ιδρυτικού της Εγγράφου οι οποίοι
επικεντρώνονται στον τομέα τηλεπικοινωνιών.
Τάξεις Μετοχών
Οι υφιστάμενες μετοχές της Εταιρείας που έχουν εκδοθεί είναι συνήθεις μετοχές και δεν είναι χωρισμένες σε
τάξεις και έχουν τα ίδια δικαιώματα. Οι νέες μετοχές που θα εκδοθούν θα είναι της ίδιας τάξης με τις ήδη
εκδομένες.
Μεταβολή Δικαιωμάτων
Τα δικαιώματα των μετόχων ορίζονται στον περί Εταιρειών Νόμο και στο καταστατικό της Εταιρείας. Τα
δικαιώματα που ορίζονται στο καταστατικό και όπου δεν ορίζεται αντίθετα από τον περί Εταιρειών Νόμο,
μπορούν να μεταβληθούν με την αλλαγή του καταστατικού της Εταιρείας, κάτι που απαιτεί ειδικό ψήφισμα σε
γενική συνέλευση των μετόχων (ειδική πλειοψηφία 75%).
Αν σε οποιοδήποτε χρόνο το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι διαιρεμένο σε διαφορετικές τάξεις
μετοχών, τα δικαιώματα που είναι προσαρτημένα σε οποιαδήποτε τάξη (εκτός αν προνοείται διαφορετικά
στους όρους έκδοσης των μετοχών της τάξης αυτής) μπορούν, τηρουμένων των διατάξεων του Άρθρου 70
του Νόμου και είτε η Εταιρεία βρίσκεται υπό διάλυση είτε όχι, να τροποποιούνται ή να καταργούνται με τη
γραπτή συγκατάθεση των κατόχων των τριών τετάρτων των εκδομένων μετοχών της τάξης αυτής, ή με την
έγκριση έκτακτου ψηφίσματος που εγκρίνεται σε χωριστή γενική συνέλευση των κατόχων των μετοχών της
τάξης αυτής.
Σημειώνεται ότι οι σχετικοί όροι στο καταστατικό για την αλλαγή των δικαιωμάτων των μετόχων δεν είναι
αυστηρότεροι απ' ότι απαιτεί η σχετική ισχύουσα νομοθεσία.
Σύγκληση Γενικών Συνελεύσεων
Οι διαδικασίες σύγκλησης και συμμετοχής στις γενικές συνελεύσεις της Εταιρείας καθορίζονται στα άρθρα 5465 του καταστατικού (βλέπε Μέρος Δ23).
Περιορισμός στην Αλλαγή Ελέγχου του Εκδότη και Γνωστοποίηση Αλλαγών
Δεν υπάρχει οποιαδήποτε διάταξη του ιδρυτικού εγγράφου, του καταστατικού, ή οποιουδήποτε εσωτερικού
κανονισμού του εκδότη, της οποίας η εφαρμογή ενδέχεται να καθυστερήσει, να αναβάλει ή να παρεμποδίσει
αλλαγή στον έλεγχο του εκδότη.
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Σημειώνεται ότι με βάση το άρθρο 17 του καταστατικού, έκδοση νέων μετοχών πρέπει να προσφερθεί πρώτα
στους υφιστάμενους μετόχους της Εταιρείας, κατ’ αναλογία των μετοχών που κατέχουν. Η πρόνοια αυτή είναι
συνήθης σε εισηγμένες εταιρείες στην Κύπρο.
Σημειώνεται επίσης ότι η απόκτηση σημαντικού αριθμού μετοχών του εκδότη υπόκειται στις διατάξεις του περί
Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμου του 2007, ο οποίος επιβάλλει χρονικούς περιορισμούς ή υποχρέωση
υποβολής δημόσιας πρότασης, για την απόκτηση σημαντικού ποσοστού ή πλειοψηφίας των μετοχών μίας
εισηγμένης εταιρείας στο Χ.Α.Κ..
Αλλαγές στο ποσοστό ελέγχου του εκδότη πρέπει να ανακοινώνονται με βάση σχετικές πρόνοιες του περί
Εταιρειών Νόμου και στις διατάξεις του περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμου του 2007. Δεν υπάρχουν
ειδικές πρόνοιες στο καταστατικό της Εταιρείας.
Μεταβολές στο Επίπεδο του Μετοχικού Κεφαλαίου
Με βάση το άρθρο 47 του καταστατικού της, η Εταιρεία δικαιούται από καιρό σε καιρό με σύνηθες ψήφισμα να
αυξάνει το κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τέτοιο ποσό και διαιρεμένο σε μετοχές τόσης αξίας, που θα
καθορίζεται από το ψήφισμα.
Η πρόνοια αυτή δεν είναι αυστηρότερη απ' ότι απαιτεί η σχετική ισχύουσα νομοθεσία.
Επιλεγμένα Άρθρα του Καταστατικού
Το καταστατικό της Εταιρείας είναι διαθέσιμο για επιθεώρηση στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας. Το
καταστατικό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα άρθρα:
Μετοχικό κεφάλαιο και διαφοροποίηση δικαιωμάτων
4.

Χωρίς να επηρεάζονται οποιαδήποτε ειδικά δικαιώματα που έχουν ήδη παραχωρηθεί στους κατόχους
οποιωνδήποτε υφιστάμενων μετοχών ή τάξης μετοχών, κάθε μετοχή της εταιρείας μπορεί να εκδίδεται
με τέτοια δικαιώματα προτίμησης, αναβολής ή άλλα ειδικά δικαιώματα ή με τέτοιους περιορισμούς, που
αφορούν είτε το μέρισμα είτε το δικαίωμα ψήφου είτε την επιστροφή κεφαλαίου είτε άλλως πως, που η
εταιρεία μπορεί να καθορίσει από καιρό σε καιρό με σύνηθες ψήφισμα.

5.

Τηρουμένων των προνοιών του Άρθρου 57 του Νόμου, οποιεσδήποτε μετοχές με προτιμησιακά
δικαιώματα μπορούν, με την έγκριση ειδικού ψηφίσματος, να εκδίδονται με τον ορό ότι υπόκεινται σε
εξαγορά ή ότι κατ' εκλογή της εταιρείας θα υπόκεινται σε εξαγορά κάτω από τέτοιους όρους και κατά
τέτοιο τρόπο που η εταιρεία, πριν από την έκδοση των μετοχών, αυτών μπορεί να καθορίσει με ειδικό
ψήφισμα της.

6.

Αν σε οποιοδήποτε χρόνο το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είναι διαιρεμένο σε διαφορετικές τάξεις
μετοχών, τα δικαιώματα που είναι προσαρτημένα σε οποιαδήποτε τάξη (εκτός αν υπάρχει διαφορετική
πρόνοια στους όρους έκδοσης των μετοχών της τάξης αυτής) μπορούν, τηρουμένων των προνοιών
του Άρθρου 70 του Νόμου, και είτε η εταιρεία βρίσκεται υπό διάλυση ή όχι, να διαφοροποιούνται ή να
καταργούνται με τη γραπτή συγκατάθεση των κατόχων των τριών τετάρτων των εκδομένων μετοχών
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της τάξης αυτής, ή με την επικύρωση έκτακτου ψηφίσματος που εγκρίθηκε σε χωριστή γενική
συνέλευση των κατόχων των μετοχών της τάξης αυτής. Για κάθε χωριστή γενική συνέλευση θα
εφαρμόζονται οι πρόνοιες του Καταστατικού αυτού που αφορούν γενικές συνελεύσεις αλλά με τρόπο
που η απαιτούμενη απαρτία να είναι τουλάχιστον δύο πρόσωπα που να κατέχουν ή ν'
αντιπροσωπεύουν με πληρεξούσιο το ένα τρίτο των εκδομένων μετοχών της τάξης αυτής και που
οποιοσδήποτε κάτοχος μετοχών της τάξης αυτής που είναι παρών προσωπικά ή μέσω αντιπροσώπου
να δικαιούται να απαιτήσει ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο. Οι πρόνοιες του Κανονισμού 81 σε σχέση με την
έγκριση γραπτών αποφάσεων από τα μέλη θα ισχύουν, τηρουμένων των αναλογιών.
Δικαίωμα Επίσχεσης
13.

Η εταιρεία θα έχει πρώτο και πρωταρχικό δικαίωμα επίσχεσης πάνω σε κάθε μετοχή για όλα τα
χρήματα (είτε είναι άμεσα πληρωτέα είτε όχι) για τα οποία έχει γίνει κλήση για πληρωμή ή που είναι
πληρωτέα σε καθορισμένο χρόνο σε σχέση με τη μετοχή αυτή, και η εταιρεία θα έχει επίσης πρώτο και
πρωταρχικό δικαίωμα επίσχεσης πάνω σε όλες τις μετοχές που είναι γραμμένες στο όνομα ενός μόνο
προσώπου για όλα τα χρήματα που για οποιοδήποτε λόγο και για οποιαδήποτε αιτία είναι άμεσα
πληρωτέα από το πρόσωπο αυτό ή από την περιουσία του προς την εταιρεία, οι σύμβουλοι όμως
μπορούν σε οποιοδήποτε χρόνο να κηρύξουν οποιαδήποτε μετοχή ως εξαιρουμένη, ολικά ή μερικά,
από τις πρόνοιες του Κανονισμού αυτού. Το δικαίωμα επίσχεσης της εταιρείας, όταν υπάρχει, πάνω σε
μια μετοχή θα επεκτείνεται και σε όλα τα μερίσματα που είναι πληρωτέα σχετικά με αυτή καθώς επίσης
και σε οποιοδήποτε κεφάλαιο ή άλλα χρήματα που μπορεί σε οποιοδήποτε χρόνο να είναι πληρωτέα
από την εταιρεία προς το πρόσωπο αυτό.

Έκδοση Μετοχών
17.

Όλες οι επιπρόσθετες μετοχές και/ή άλλες αξίες που παρέχουν δικαίωμα αγοράς μετοχών της εταιρείας
ή είναι μετατρέψιμες σε μετοχές της εταιρείας και που εγκρίθηκαν για να εκδοθούν θα προσφέρονται
στα μέλη στην πλησιέστερη αναλογία των μετοχών που ήδη κατέχονται απ' αυτά κατά την ημερομηνία
που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και η προσφορά αυτή θα γίνεται με
ειδοποίηση που να καθορίζει τον αριθμό των μετοχών και/ή άλλων αξιών που παρέχουν δικαίωμα
αγοράς μετοχών της εταιρείας ή είναι μετατρέψιμες σε μετοχές της εταιρείας τις οποίες κάθε μέλος
δικαιούται να λάβει και που να περιορίζει το χρόνο μέσα στον οποίο η προσφορά αν δεν γίνει αποδεκτή
θα θεωρείται ότι έχει απορριφθεί και μετά την λήξη αυτού του χρόνου ή με τη λήψη δήλωσης από το
μέλος στο οποίο δόθηκε τέτοια ειδοποίηση ότι αρνείται να αποδεχθεί τις μετοχές που του
προσφέρονται οι σύμβουλοι θα μπορούν να τις απονέμουν ή να τις διαθέτουν διαφορετικά σε τέτοια
πρόσωπα και με τέτοιους όρους όπως κρίνουν σωστό και επωφελές για την εταιρεία.

18.

Οι Σύμβουλοι μπορούν από καιρό σε καιρό να διενεργούν κλήσεις προς τα μέλη σε σχέση με
οποιαδήποτε ποσά που παραμένουν απλήρωτα πάνω στις μετοχές (είτε σε σχέση με την ονομαστική
αξία των μετοχών ή σε σχέση ως πρόσθετη αντιπαροχή) και που δεν είναι πληρωτέα, σύμφωνα με
τους όρους της έκδοσης τους, σε καθορισμένες ημερομηνίες, νοουμένου ότι καμιά κλήση θα είναι
πληρωτέα μέσα σε προθεσμία μικρότερη από ένα μήνα από την ημερομηνία που ορίστηκε για την
πληρωμή της αμέσως προηγούμενης κλήσης και το κάθε μέλος, (με την προϋπόθεση ότι θα παίρνει
ειδοποίηση τουλάχιστο δεκατεσσάρων ημερών που θα καθορίζει την ημερομηνία ή τις ημερομηνίες και
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τον τόπο της πληρωμής) θα πρέπει να πληρώνει στην εταιρεία στην ημερομηνία ή τις ημερομηνίες και
στον τόπο που θα έχουν έτσι καθοριστεί το ποσό που αναφέρεται στην κλήση σχετικά με τις μετοχές
του. Μια κλήση θα υπόκειται σε ανάκληση ή αναβολή κατά την κρίση των συμβούλων.
21.

Αν ένα ποσό που έχει κληθεί να πληρωθεί σε σχέση με μια μετοχή δεν πληρωθεί πριν ή κατά την
ημερομηνία που καθορίζεται για την πληρωμή του, το πρόσωπο που είχε την υποχρέωση να προβεί
στην πληρωμή του θα πληρώνει τόκο πάνω στο ποσό αυτό από την ημερομηνία που καθορίστηκε για
την πληρωμή του ως την ημερομηνία της αποπληρωμής του με επιτόκιο που δεν θα ξεπερνά τα εννέα
τοις εκατό τον χρόνο όπως θα καθορίζουν οι σύμβουλοι από καιρό σε καιρό, αλλά οι σύμβουλοι θα
έχουν το ελεύθερο να παραμερίσουν την καταβολή του τόκου ολικά ή μερικά.

22.

Οι σύμβουλοι δε θα δικαιούνται, κατά την έκδοση μετοχών, να κάνουν διάκριση ανάμεσα στους
κατόχους μετοχών ως προς τον αριθμό των κλήσεων, το ποσό που πρέπει να πληρωθεί σε κάθε
κλήση και το χρόνο πληρωμής τους.

23.

Οι σύμβουλοι μπορούν, αν έτσι κρίνουν σωστό, να εισπράττουν από οποιοδήποτε μέλος που είναι
πρόθυμο να προκαταβάλει ολόκληρο ή μέρος του ποσού που δεν έχει ακόμη κληθεί να πληρωθεί,
πάνω σε οποιεσδήποτε μετοχές που κατέχει, και με την προπληρωμή ολόκληρου ή μέρους του ποσού
τούτου μπορούν (μέχρι που το ποσό αυτό θα καθίστατο πληρωτέο αν δεν πληρωνόταν
προκαταβολικά) να πληρώνουν τόκο με τέτοιο επιτόκιο που δεν ξεπερνά το εννέα τοις εκατό το χρόνο
όπως μπορεί να συμφωνηθεί μεταξύ των συμβούλων και του μέλους που προκαταβάλλει το ποσό αυτό
(εκτός αν η εταιρεία αποφασίσει διαφορετικά σε γενική συνέλευση, τηρουμένων πάντοτε των προνοιών
οποιουδήποτε νόμου σε ισχύ κατά το χρόνο εκείνο).

Μεταβίβαση Μετοχών
24.

Το έγγραφο μεταβίβασης οποιασδήποτε μετοχής εκτελείται από ή εκ μέρους του προσώπου που
μεταβιβάζει και του προσώπου που δέχεται μεταβίβαση και το πρόσωπο που μεταβιβάζει θα θεωρείται
ότι παραμένει κάτοχος της μέχρι που το όνομα του προσώπου προς το οποίο μεταβιβάστηκε η μετοχή
καταχωρηθεί στο Μητρώο των Μελών σε σχέση με τη μετοχή αυτή.

Κατάσχεση Μετοχών
36.

Αν ένα μέλος παραλείψει να πληρώσει μια κλήση ή δόση κλήσης στην ημερομηνία που καθορίζεται για
την πληρωμή της, οι σύμβουλοι θα μπορούν, οποτεδήποτε μετά την παρέλευση της ημερομηνίας αυτής
και εφόσο οποιοδήποτε μέρος της κλήσης ή της δόσης αυτής παραμένει απλήρωτο, να επιδώσουν στο
μέλος, αυτό ειδοποίηση με την οποία να αξιώνουν την πληρωμή του απλήρωτου μέρους της κλήσης ή
της δόσης, μαζί με τον δεδουλευμένο τόκο.

38.

Αν δεν υπάρξει συμμόρφωση προς όσα απαιτούνται με μια τέτοια ειδοποίηση, κάθε μετοχή σε σχέση
με την οποία δόθηκε ειδοποίηση, μπορεί σε οποιοδήποτε χρόνο αργότερα, αλλά πριν γίνει η πληρωμή
που απαιτείται από την ειδοποίηση, να κατασχεθεί μετά από σχετική απόφαση των συμβούλων γι'
αυτό.
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Διαφοροποίηση κεφαλαίου
47.

Η εταιρεία δικαιούται από καιρό σε καιρό με σύνηθες ψήφισμα να αυξάνει το κεφάλαιο της εταιρείας
κατά τέτοιο ποσό και διαιρεμένο σε μετοχές τέτοιας αξίας, όπως θα καθορίζεται από το ψήφισμα.

48.

Η εταιρεία μπορεί με σύνηθες ψήφισμα:
α)

να ενοποιεί και διαιρεί ολόκληρο ή οποιοδήποτε μέρος του μετοχικού κεφαλαίου της σε μετοχές
μεγαλύτερης αξίας από τις υπάρχουσες μετοχές.

β)

να υποδιαιρεί τις υπάρχουσες μετοχές, ή οποιεσδήποτε απ' αυτές, σε μετοχές μικρότερου ποσού
απ' αυτό που καθορίζεται στο Ιδρυτικό Έγγραφο, τηρουμένων όμως των προνοιών του Άρθρου
60(1)(δ) του Νόμου.

γ)

να ακυρώνει οποιεσδήποτε μετοχές που κατά την ημερομηνία που εγκρίνεται το ψήφισμα δεν
έχουν ληφθεί ή συμφωνηθεί να ληφθούν από οποιοδήποτε πρόσωπο.

49.

Η εταιρεία θα μπορεί με ειδικό ψήφισμα να προβαίνει σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της, ή του
αποθεματικού ταμείου για την εξαγορά κεφαλαίου, ή του λογαριασμού των ποσών που εισπράχθηκαν
από την παραχώρηση μετοχών υπέρ το άρτιο κατά τον τρόπο και με την επέλευση οποιουδήποτε
εξουσιοδοτημένου γεγονότος και υπό το κράτος και με τις εγκρίσεις που προνοούνται και απαιτούνται
από το Νόμο.

50.

Η εταιρεία μπορεί να εκδίδει εντάλματα μετοχών (share warrants) που να αφορούν εξ’ ολοκλήρου
αποπληρωμένες μετοχές της εταιρείας, που να προβλέπουν ότι ο κομιστής του εντάλματος δικαιούται
τις μετοχές που αναφέρονται σ’ αυτό καθώς επίσης και για την πληρωμή μελλοντικών μερισμάτων για
τις μετοχές που περιλαμβάνονται σε τέτοιο ένταλμα με κουπόνια ή με άλλο τρόπο. Οι σύμβουλοι
μπορούν κατά την έκδοση των ενταλμάτων μετοχών να καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις
βάσει των οποίων θα εκδίδονται τα εντάλματα μετοχών. Τα εντάλματα μετοχών δεν θα θεωρούνται ότι
συμβάλλουν στην απόκτηση προσόντος για να είναι κανείς σύμβουλος.

Γενικές συνελεύσεις
51.

Η Εταιρεία οφείλει να συγκαλεί κάθε χρόνο γενική συνέλευση ως την ετήσια γενική συνέλευση της
επιπρόσθετα προς άλλες συνελεύσεις που πιθανό να συγκαλούνται στο ίδιο έτος, και θα καθορίζει τη
συνέλευση αυτή ως τέτοια, στις ειδοποιήσεις που τη συγκαλούν και οι ετήσιες γενικές συνελεύσεις δεν
πρέπει να απέχουν μεταξύ τους περισσότερο από δεκαπέντε μήνες. Νοείται ότι εφόσον η εταιρεία θα
έχει συγκροτήσει την πρώτη της ετήσια γενική συνέλευση μέσα σε δεκαοχτώ μήνες από την ίδρυση της,
δεν θα χρειάζεται να συγκαλέσει ετήσια γενική συνέλευση στο έτος της ίδρυσης της ή στο επόμενο
έτος. Η ετήσια γενική συνέλευση θα συγκαλείται σε χρόνο και τόπο που θα καθορίζουν οι σύμβουλοι.

52.

Όλες οι γενικές συνελεύσεις εκτός από την ετήσια γενική συνέλευση θα ονομάζονται έκτακτες γενικές
συνελεύσεις.

53.

Οι σύμβουλοι μπορούν, οποτεδήποτε το κρίνουν σωστό, να συγκαλούν έκτακτη γενική συνέλευση.
Έκτακτες γενικές συνελεύσεις θα συγκαλούνται επίσης και ύστερα από σχετική αίτηση, ή σε περίπτωση
παράλειψης σύγκλησης τους, μπορούν να συγκαλούνται απ' αυτούς που έχουν ζητήσει τη σύγκληση

88

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ (PROSPECTUS)

τους, όπως προνοείται από το Άρθρο 126 του Νόμου. Αν σε οποιοδήποτε χρόνο δεν υπάρχουν στην
Κύπρο αρκετοί σύμβουλοι που να μπορούν να αποτελέσουν απαρτία, οποιοσδήποτε σύμβουλος ή
οποιαδήποτε δύο μέλη της εταιρείας, θα μπορούν να συγκαλούν έκτακτη γενική συνέλευση με τον ίδιο
ή όσο το δυνατό πλησιέστερο τρόπο που θα μπορούσαν να τη συγκαλέσουν οι σύμβουλοι.
Ειδοποίηση για Γενικές Συνελεύσεις
54.

Μια ετήσια γενική συνέλευση και μια συνέλευση που συγκαλείται για την έγκριση ειδικού ψηφίσματος
θα συγκαλείται με ειδοποίηση τουλάχιστο είκοσι ενός εργασίμων ημερών και μια συνέλευση της
εταιρείας εκτός από ετήσια γενική συνέλευση ή συνέλευση που συγκαλείται για την έγκριση ειδικού
ψηφίσματος θα συγκαλείται με ειδοποίηση τουλάχιστο δεκατεσσάρων ημερών. Στον υπολογισμό του
χρόνου της ειδοποίησης δεν θα συμπεριλαμβάνεται η μέρα στην οποία αυτή επιδίδεται ή θεωρείται ότι
επιδίδεται ούτε και η μέρα που καθορίζεται για τη συνέλευση, και η ειδοποίηση θα καθορίζει τον τόπο,
τη μέρα και την ώρα της συνέλευσης, και στην περίπτωση ειδικής εργασίας, τη γενική φύση της
εργασίας αυτής, και θα επιδίδεται, με τον τρόπο που καθορίζεται πιο κάτω ή με τέτοιο άλλο τρόπο, αν
υπάρχει, που μπορεί να καθορίζεται από την εταιρεία σε γενική συνέλευση, στα πρόσωπα που
σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας δικαιούνται να λαμβάνουν τέτοιες ειδοποιήσεις από την
εταιρεία.
Νοείται ότι μια γενική συνέλευση της εταιρείας θα θεωρείται, έστω και αν έχει συγκληθεί με ειδοποίηση
μικρότερη απ' ότι καθορίζεται στον Κανονισμό αυτό, ότι έχει κανονικά συγκληθεί, αν έτσι συμφωνηθεί:
α)

στην περίπτωση συνέλευσης που συγκαλείται ως ετήσια γενική συνέλευση, από όλα τα μέλη
που δικαιούνται να παρευρεθούν και να ψηφίσουν σ' αυτή και

β)

στην περίπτωση οποιασδήποτε άλλης συνέλευσης, από την αριθμητική πλειοψηφία των μελών
που δικαιούνται να παραστούν και ψηφίσουν σ' αυτή, η οποία πλειοψηφία των μελών κατέχει όχι
λιγότερο του 95 τοις εκατό της ονομαστικής αξίας των μετοχών που παρέχουν το δικαίωμα αυτό.

55.

Η τυχαία παράλειψη επίδοσης ειδοποίησης, προς, ή η μη παραλαβή ειδοποίησης για μια συνέλευση,
από πρόσωπο που δικαιούται να λάβει ειδοποίηση δεν θα ακυρώνει τις εργασίες που θα έχουν
διεξαχθεί στη συνέλευση αυτή.

Διαδικασία στις Γενικές Συνελεύσεις
56.

Κάθε εργασία που διεξάγεται σε έκτακτη γενική συνέλευση θα θεωρείται ειδική. Ειδική επίσης θα
θεωρείται και η εργασία που διεξάγεται σε ετήσια γενική συνέλευση, με την εξαίρεση της δήλωσης
μερίσματος, της εξέτασης των λογαριασμών, του ισολογισμού και των εκθέσεων των συμβούλων και
των ελεγκτών, της εκλογής συμβούλων και το διορισμό και τον καθορισμό της αμοιβής των ελεγκτών.

57.

Καμιά εργασία θα διεξάγεται σε γενική συνέλευση, εκτός αν υπάρχει απαρτία κατά το χρόνο που η
συνέλευση αρχίζει τις εργασίες της. Εκτός όπου προνοείται διαφορετικά στο Καταστατικό αυτό η
παρουσία περισσοτέρων του πενήντα τα εκατό των μελών της εταιρείας που να κατέχουν μεταξύ τους
τουλάχιστο το πενήντα τα εκατό του συνολικού αριθμού των μετοχών της εταιρείας που έχουν εκδοθεί
και παρέχουν δικαίωμα ψήφου στη συγκεκριμένη συνέλευση προσωπικά ή μέσω αντιπροσώπου θα
αποτελεί απαρτία.
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58.

Αν μέσα σε μισή ώρα από την ώρα που καθορίστηκε για τη συγκρότηση της συνέλευσης δεν υπάρχει
απαρτία, η συνέλευση, αν είχε συγκληθεί ύστερα από αίτηση μελών, θα διαλύεται. Σε κάθε άλλη
περίπτωση θ' αναβάλλεται αυτόματα για την ίδια μέρα της επόμενης εβδομάδας, κατά την ίδια ώρα και
στον ίδιο τόπο ή σε άλλη μέρα και σε άλλο χρόνο και τόπο ως οι σύμβουλοι δυνατό να καθορίσουν, και
αν στην εξ' αναβολής συνέλευση δεν επιτευχθεί απαρτία μέσα σε μισή ώρα από την ώρα που
καθορίστηκε για τη συγκρότηση της, τα παρόντα μέλη θα αποτελούν απαρτία.

Ψήφοι Μελών
66.

Τηρουμένων των εκάστοτε δικαιωμάτων που έχουν απονεμηθεί ή περιορισμών που έχουν τεθεί σε
οποιαδήποτε τάξη ή τάξεις μετοχών και τηρουμένων επίσης οποιωνδήποτε ειδικών προνοιών που
περιέχονται σ' αυτό το Καταστατικό, σε περίπτωση ψηφοφορίας με ανάταση των χεριών, κάθε μέλος
που παρευρίσκεται προσωπικά ή μέσω αντιπροσώπου θα έχει μια ψήφο, και σε περίπτωση
ψηφοφορίας με ψηφοδέλτιο, κάθε μέλος θα έχει μια ψήφο για κάθε μετοχή που κατέχει.

Νομικά πρόσωπα που ενεργούν μέσω αντιπροσώπων σε γενικές συνελεύσεις
80.

Κάθε νομικό πρόσωπο που είναι μέλος της εταιρείας μπορεί με απόφαση των συμβούλων του ή άλλου
διοικητικού οργάνου του να εξουσιοδοτεί οποιοδήποτε πρόσωπο θεωρεί κατάλληλο για να ενεργεί ως
αντιπρόσωπος του σε οποιαδήποτε γενική συνέλευση της εταιρείας ή οποιασδήποτε τάξης μελών της
εταιρείας, και το πρόσωπο που θα έχει διοριστεί με τον τρόπο αυτό, θα δικαιούται να ασκεί για
λογαριασμό του νομικού προσώπου που εκπροσωπεί όλες τις εξουσίες που θα μπορούσε να ασκεί το
ίδιο το νομικό πρόσωπο αν επρόκειτο για άτομο μέλος της εταιρείας.

Γραπτές αποφάσεις από τα μέλη
81.

Τηρουμένων των προνοιών του Νόμου, γραπτή απόφαση υπογραμμένη ή που έχει εγκριθεί με
επιστολή, τηλεγράφημα, τηλεομοιότυπο ή άλλη μέθοδο αναμετάδοσης γραπτών από όλα τα μέλη που
σε συγκεκριμένο χρόνο δικαιούνται να λαμβάνουν ειδοποίηση και να προσέρχονται και ψηφίζουν σε
γενικές συνελεύσεις - ή αν είναι οργανισμοί μέσω του κατάλληλα εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου
τους - θα είναι έγκυρη και αποτελεσματική ως να είχε ληφθεί σε γενική συνέλευση της εταιρείας που
συνεκλήθη και συνήλθε κανονικά. Η υπογραφή τέτοιων μελών όπως αναφέρεται πιο πάνω μπορεί να
δίνεται πάνω σε ένα και μόνο έγγραφο ή περισσότερα από ένα έγγραφα νοουμένου ότι τέτοια
υπογραφή θα δίνεται κάτω από το κείμενο του ψηφίσματος που προτίθεται να εγκριθεί.

Διορισμός Συμβούλων
82.

(α)

Ο ελάχιστος αριθμός των συμβούλων θα είναι τρεις και δεν θα υπάρχει μέγιστος αριθμός
συμβούλων. Οποιαδήποτε αλλαγή στον καθορισμό του ελαχίστου ή μεγίστου αριθμού των
συμβούλων θα είναι δυνατή με σύνηθες ψήφισμα της εταιρείας.

(β)

Οι πρώτοι σύμβουλοι της εταιρείας θα διοριστούν γραπτώς από τα μέλη που υπογράφουν το
Ιδρυτικό Έγγραφο και δεν θα υπάρχει ανάγκη σύγκλησης οποιασδήποτε συνέλευσης της
εταιρείας για τον σκοπό αυτό.
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(γ)

Τηρουμένων πάντοτε των προνοιών της υποπαραγράφου (α) του παρόντος κανονισμού οι
σύμβουλοι έχουν εξουσία να διορίζουν, οποτεδήποτε και από καιρό σε καιρό, οποιοδήποτε
πρόσωπο ως σύμβουλο είτε για να συμπληρωθεί κενωθείσα θέση είτε επιπρόσθετα προς τους
ήδη υπάρχοντες συμβούλους.

(δ)

Όλοι οι σύμβουλοι θα υπόκεινται σε εκλογή των από τα μέλη της εταιρείας σε πρώτη ευκαιρία
αμέσως μετά τον διορισμό των και θα κατέχουν τη θέση των μέχρι την επόμενη ετήσια γενική
συνέλευση οπότε και θα είναι επανεκλέξιμοι.

83.

Η αμοιβή των συμβούλων θα καθορίζεται από καιρό σε καιρό από την εταιρεία σε γενική συνέλευση. Η
αμοιβή αυτή θα λογίζεται ότι κερδίζεται από μέρα σε μέρα. Οι σύμβουλοι θα δικαιούνται επίσης να
πληρώνονται τα έξοδα μετακίνησης, ξενοδοχείου και άλλα λογικά έξοδα στα οποία υποβάλλονται για να
παρευρίσκονται σε συνεδριάσεις των συμβούλων ή για να επιστρέφουν από αυτές ή στα οποία με
οποιοδήποτε άλλο τρόπο υποβλήθηκαν σε σχέση με τις εργασίες της εταιρείας.

84.

Δεν είναι απαραίτητο για κάποιο σύμβουλο να είναι εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης μετοχών της εταιρείας
για να μπορεί να είναι σύμβουλος και σε τέτοια περίπτωση θα δικαιούται να λαμβάνει ειδοποίηση και να
παρακάθεται σε όλες τις γενικές συνελεύσεις της εταιρείας.

85.

Ένας σύμβουλος της εταιρείας μπορεί να είναι ή να διοριστεί σύμβουλος ή άλλος αξιωματούχος ή με
άλλο τρόπο ν' αποκτήσει συμφέρο σε οποιαδήποτε εταιρεία που η ίδρυση της προωθήθηκε από την
εταιρεία ή στην οποία η εταιρεία μπορεί να έχει συμφέρο ως μέτοχος ή με άλλο τρόπο, και ένας τέτοιος
σύμβουλος θα έχει υποχρέωση να δίνει λογαριασμό στην εταιρεία για οποιαδήποτε αμοιβή ή άλλα
ωφελήματα που λαμβάνει με την ιδιότητα του ως συμβούλου ή αξιωματούχου ή λόγω του συμφέροντος
του στην άλλη εταιρεία.

Εξουσίες για σύναψη δανείων
86.

Οι σύμβουλοι θ' ασκούν όλες τις εξουσίες της εταιρείας για να δανείζονται ή να εξευρίσκουν χρήματα,
να επιβαρύνουν ή υποθηκεύουν ολόκληρο ή μέρος της επιχείρησης, της περιουσίας και του μη
κληθέντος κεφαλαίου της εταιρείας, και να εκδίδουν ομόλογα, ομολογιακά αξιόγραφα και άλλα
χρεόγραφα για εξασφάλιση οποιουδήποτε δανείου, ζημίας ή υποχρέωσης της εταιρείας ή
οποιουδήποτε τρίτου προσώπου.

Εξουσίες στα καθήκοντα συμβούλων
87.

Οι σύμβουλοι θα διευθύνουν τις εργασίες της εταιρείας και θα μπορούν να πληρώνουν όλα τα έξοδα σε
σχέση με την προαγωγή και εγγραφή της εταιρείας και θα μπορούν ν' ασκούν όλες τις εξουσίες της
εταιρείας που δεν απαιτούνται από το Νόμο ή από το Καταστατικό αυτό ν' ασκούνται από την εταιρεία
σε γενική συνέλευση, τηρουμένων όμως των προνοιών του Καταστατικού αυτού, των προνοιών του
Νόμου, και των προνοιών τυχόν κανονισμών, που δεν θα έρχονται σε σύγκρουση με το Καταστατικό
αυτό ή τις πρόνοιες του Νόμου, που θα έχουν θεσπισθεί από την εταιρεία σε γενική συνέλευση
κανονισμός όμως που θα έχει θεσπισθεί από την εταιρεία σε γενική συνέλευση, με κανένα τρόπο δεν
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θα καθιστά άκυρη οποιαδήποτε προηγούμενη πράξη των συμβούλων η οποία θα ήταν έγκυρη αν ο
κανονισμός αυτός δεν είχε θεσπισθεί.
Απομάκρυνση συμβούλων
101.

Η εταιρεία μπορεί με σύνηθες ψήφισμα για το οποίο δόθηκε ειδική ειδοποίηση σύμφωνα με το Άρθρο
136 του Νόμου, να παύσει σύμβουλο πριν από τη παρέλευση της θητείας του ανεξάρτητα με το τι
προβλέπεται στο παρόν Καταστατικό ή οποιαδήποτε συμφωνία που έγινε μεταξύ της εταιρείας και του
συμβούλου. Η παύση αυτή δεν θα επηρεάζει οποιαδήποτε αξίωση που ο σύμβουλος αυτός μπορεί να
έχει για αποζημιώσεις για αθέτηση οποιουδήποτε συμβολαίου υπηρεσίας μεταξύ αυτού και της
εταιρείας.

102.

Τηρουμένων πάντοτε των προνοιών του Κανονισμού 82 πιο πάνω η εταιρεία μπορεί με σύνηθες
ψήφισμα, να διορίζει άλλο πρόσωπο στη θέση του συμβούλου που παύθηκε από το αξίωμα του
σύμφωνα με τον προηγούμενο Κανονισμό και χωρίς επηρεασμό των εξουσιών των συμβούλων
σύμφωνα με την υποπαράγραφο (γ) του Κανονισμού 82, η εταιρεία μπορεί σε γενική συνέλευση να
διορίσει οποιοδήποτε πρόσωπο ως σύμβουλο είτε για να πληρώσει κενή θέση είτε ως επιπρόσθετο
σύμβουλο και να αποφασίσει την περίοδο που το πρόσωπο αυτό θα κατέχει τη θέση.

Διαδικασία των εργασιών των συμβούλων
103.

Οι σύμβουλοι μπορούν να συνεδριάζουν για τη διεξαγωγή των εργασιών τους, να αναβάλλουν και να
διευθετούν διαφορετικά τις συνεδρίες τους όπως αυτοί θεωρούν σωστό. Θέματα που εγείρονται σε
οποιαδήποτε συνεδρία θα αποφασίζονται με πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο πρόεδρος δεν
θα έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο. Κάθε σύμβουλος μπορεί, και ο γραμματέας θα πρέπει, μετά από
αίτηση συμβούλου σε οποιοδήποτε χρόνο, να συγκαλεί συνεδρία των συμβούλων.

104.

Για να υπάρχει απαρτία για τη διεξαγωγή εργασιών από τους συμβούλους πρέπει να είναι παρόντες
αριθμός συμβούλων ίσος προς τον ακέραιο αριθμό που ακολουθεί τον αριθμό που προκύπτει από τη
διαίρεση του συνολικού αριθμού των συμβούλων της εταιρείας δια δύο.

105.

Οι συνεχίζοντες σύμβουλοι μπορούν να ενεργούν παρά το γεγονός ότι έχει κενωθεί θέση στο
συμβούλιο, όμως, αν κι εφόσο ο αριθμός τους μειωθεί κάτω από τον επιτρεπόμενο, σύμφωνα με τις
πρόνοιες του Καταστατικού αυτού, κατώτατο αριθμό συμβούλων, οι συνεχίζοντες σύμβουλοι ή
σύμβουλος θα δικαιούνται να ενεργούν για το σκοπό της αύξησης του αριθμού των συμβούλων στον
κατώτατο αυτό ή άλλο μεγαλύτερο αριθμό πάντοτε όμως μέσα στα πλαίσια που καθορίζονται από το
Καταστατικό, ή για τη σύγκληση γενικής συνέλευσης της εταιρείας, και για κανένα άλλο σκοπό.

Διευθύνων σύμβουλος
113.

Οι σύμβουλοι μπορούν από καιρό σε καιρό να διορίζουν ένα ή περισσότερους από αυτούς ως
διευθύνοντα ή διευθύνοντες συμβούλους για τόση χρονική περίοδο και κάτω από τέτοιους όρους που
σύμφωνα με την κρίση τους θα καθορίσουν. Οι σύμβουλοι μπορούν να ανακαλούν το διορισμό
σύμφωνα με τους όρους οποιασδήποτε συμφωνίας που έγινε σε οποιαδήποτε ειδική περίπτωση. Ο
τοιουτοτρόπως διορισμένος σύμβουλος, έχοντας το αξίωμα του, δεν θα υπόκειται σε αποχώρηση με
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εναλλαγή, ούτε θα υπολογίζεται για την αποχώρηση με αλλαγή των διευθυντών αν σε οποιοδήποτε
χρόνο αυτό ισχύει σύμφωνα με αυτό το Καταστατικό, αλλά ο διορισμός του τερματίζεται αν αυτός για
οποιοδήποτε λόγο παύσει να είναι σύμβουλος.
Μερίσματα και αποθεματικά
121.

Η Εταιρεία μπορεί σε γενική συνέλευση να δηλώνει μερίσματα, αλλά κανένα μέρισμα θα υπερβαίνει το
ποσό που συνιστούν οι σύμβουλοι.

122.

Οι σύμβουλοι μπορούν από καιρό σε καιρό να πληρώνουν στα μέλη ενδιάμεσα μερίσματα που οι
σύμβουλοι κρίνουν ότι η πληρωμή τους δικαιολογείται από τα κέρδη της εταιρείας.

125.

Τηρουμένων των δικαιωμάτων οποιωνδήποτε προσώπων αν υπάρχουν, που δικαιούνται να πάρουν
μετοχές με ειδικά δικαιώματα ως προς το μέρισμα, όλα τα μερίσματα θα δηλώνονται και πληρώνονται
πάνω στη βάση των ποσών που πληρώθηκαν ή που πιστώθηκαν ως πληρωμένα πάνω στις μετοχές
στις οποίες πληρώνεται το μέρισμα, κανένα όμως ποσό που πληρώθηκε ή που πιστώθηκε ως
πληρωμένο πάνω σε μετοχή προκαταβολικά από τις κλήσεις θα θεωρείται για τους σκοπούς του
Κανονισμού αυτού ότι πληρώθηκε πάνω στη μετοχή. Όλα τα μερίσματα θα κατανέμονται και
πληρώνονται ανάλογα με τα ποσά που πληρώθηκαν ή που πιστώθηκαν ως πληρωμένα πάνω στις
μετοχές στη διάρκεια του τμήματος ή των τμημάτων της περιόδου σε σχέση με την οποία πληρώνεται
το μέρισμα αν όμως μια μετοχή εκδίδεται κάτω από όρους που προνοούν ότι το δικαίωμα συμμετοχής
της μετοχής σε μέρισμα θα αρχίσει από μια συγκεκριμένη ημερομηνία ή σε περίπτωση που ομόφωνη
απόφαση όλων των μελών της εταιρείας το αποφασίσει, η μετοχή αυτή θα λογίζεται για σκοπούς
μερίσματος σύμφωνα με την πρόνοια αυτή.

127.

Κάθε γενική συνέλευση στην οποία δηλώνεται μέρισμα ή φιλοδώρημα μπορεί να καθορίζει ότι η
πληρωμή του μερίσματος ή φιλοδωρήματος τούτου μπορεί να γίνεται ολικά ή μερικά με τη διανομή
συγκεκριμένου ενεργητικού της εταιρείας κι ειδικότερα, αλλά χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του πιο
πάνω, με τη διανομή εξ' ολοκλήρου πληρωμένων μετοχών, ομολόγων ή τίτλων ομολογιακού δανείου
σε άλλη εταιρεία ή με οποιοδήποτε ένα ή περισσότερους από τους τρόπους αυτούς, και οι σύμβουλοι
θα εφαρμόζουν μια τέτοια απόφαση και όπου συναντάται δυσκολία πάνω σε μια τέτοια διανομή, οι
σύμβουλοι θα μπορούν να τη διευθετούν κατά την κρίση τους, και ειδικότερα θα μπορούν να εκδίδουν
πιστοποιητικά κλασμάτων και θα καθορίζουν την αξία που θα ισχύει σε σχέση με τη διανομή
συγκεκριμένης περιουσίας ή μέρους της και μπορούν να καθορίζουν ότι θα γίνονται πληρωμές σε
μετρητά σε μέλη πάνω στη βάση της πιο πάνω καθορισμένης αξίας για την προσαρμογή των
δικαιωμάτων όλων των μελών, και μπορούν να μεταβιβάζουν οποιαδήποτε τέτοια περιουσία σ'
επιτρόπους με τον τρόπο που οι σύμβουλοι θεωρούν σωστό.

Κεφαλαιοποίηση κερδών
136.

Η εταιρεία σε γενική συνέλευση μπορεί, ύστερα από σύσταση των συμβούλων, να αποφασίζει ότι είναι
επιθυμητό να κεφαλαιοποιηθεί μέρος του ποσού που εκάστοτε βρίσκεται πιστωμένο σε οποιοδήποτε
από τους λογαριασμούς αποθεματικού της εταιρείας ή πιστωμένο στο λογαριασμό κερδοζημιών ή που
είναι κατ' άλλο τρόπο διαθέσιμο για διανομή, και κατά συνέπεια ότι το ποσό αυτό θα πρέπει να
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αποδεσμευθεί για διανομή ανάμεσα στα μέλη που θα δικαιούνταν να το πάρουν αν επρόκειτο για
διανομή μερίσματος και στις ίδιες αναλογίες, υπό τον όρο ότι το ποσό αυτό δεν θα πληρωθεί σε
μετρητά αλλά θα χρησιμοποιηθεί προς ή έναντι της αποπληρωμής οποιωνδήποτε ποσών που
εκάστοτε παραμένουν απλήρωτα σε σχέση με μετοχές που κατέχονται από τα μέλη αυτά αντίστοιχα, ή
για την εξ' ολοκλήρου αποπληρωμή μετοχών που δεν έχουν ακόμη εκδοθεί ή ομολόγων της εταιρείας
που θα εκδοθούν και διανεμηθούν πιστωμένες(α) ως εξ' ολοκλήρου αποπληρωμένες(α) προς και
ανάμεσα στα μέλη στην πιο πάνω αναλογία, ή μερικά με τον ένα τρόπο και μερικά με τον άλλο, κι οι
σύμβουλοι θα έχουν υποχρέωση να εφαρμόζουν μια τέτοια απόφαση.
137.

Νοείται ότι ποσά που εισπράχθηκαν για την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και το αποθεματικό ταμείο
για την εξαγορά κεφαλαίου θα μπορεί, για τους σκοπούς του Κανονισμού αυτού, να χρησιμοποιείται
μόνο για την αποπληρωμή μετοχών που δεν έχουν ακόμη εκδοθεί και που θα εκδοθούν στα μέλη της
εταιρείας ως εξ' ολοκλήρου αποπληρωμένες δωρεάν μετοχές.

138.

Οποτεδήποτε εγκρίνεται ένα τέτοιο ψήφισμα σαν αυτό που αναφέρεται πιο πάνω, οι σύμβουλοι θα
προβαίνουν σε όλους τους καταμερισμούς και τοποθετήσεις των αδιανέμητων κερδών που
αποφασίστηκε να κεφαλαιοποιηθούν σύμφωνα με το ψήφισμα αυτό, και σε όλες τις παραχωρήσεις και
εκδόσεις εξ' ολοκλήρου αποπληρωμένων μετοχών ή ομολόγων, αν υπάρχουν, και γενικά θα
φροντίζουν ώστε να διενεργούνται όλες οι πράξεις και όλα τα πράγματα που χρειάζονται για να
εφαρμοστεί το ψήφισμα αυτό, και οι σύμβουλοι θα έχουν πλήρη εξουσία να κάνουν τέτοια πρόβλεψη με
την έκδοση κλασματικών πιστοποιητικών ή με την πληρωμή σε μετρητά ή με άλλο τρόπο όπως κρίνουν
σωστό σε σχέση με τις μετοχές ή τα ομόλογα που καθίστανται διανεμητέα σε κλάσματα, καθώς επίσης
και να εξουσιοδοτούν οποιοδήποτε πρόσωπο να συνάπτει συμφωνία με την εταιρεία για λογαριασμό
όλων των μελών που δικαιούνται να συνάψουν μια τέτοια συμφωνία, που να προνοεί για την
παραχώρηση σ' αυτά αντίστοιχα, πιστωμένων ως εξ' ολοκλήρου αποπληρωμένων οποιωνδήποτε
πρόσθετων μετοχών ή ομολόγων στα οποία τυχόν θα δικαιούνται ως αποτέλεσμα τέτοιας
Κεφαλαιοποίησης, ή (ανάλογα με το τι επιβάλλει η περίπτωση) για την αποπληρωμή από την εταιρεία
για λογαριασμό τους, χρησιμοποιώντας για το σκοπό αυτό τις αντίστοιχες αναλογίες τους πάνω στα
κέρδη που αποφασίστηκε να κεφαλαιοποιηθούν, των ποσών ή μέρους των ποσών που παραμένουν
απλήρωτα πάνω στις υπάρχουσες μετοχές τους, και κάθε τέτοια συμφωνία που θα συνάπτεται με
τέτοια εξουσιοδότηση θα είναι έγκυρη και δεσμευτική για όλα τα μέλη.

Εκκαθάριση
145.

Σε περίπτωση που η εταιρεία τεθεί σε εκκαθάριση, ο εκκαθαριστής θα μπορεί, με την έγκριση έκτακτου
ψηφίσματος της εταιρείας και οποιαδήποτε άλλη έγκριση που απαιτείται από το Νόμο, να διανέμει στα
μέλη σε χρήμα ή σε είδος ολόκληρο ή μέρος του ενεργητικού της εταιρείας (είτε τούτο θα αποτελείται
από περιουσία του ίδιου είδους είτε όχι) και θα μπορεί, για το σκοπό αυτό, να προσδίδει τέτοια αξία,
όση ο ίδιος κρίνει δίκαιη πάνω στην περιουσία που πρόκειται να διανεμηθεί με τον πιο πάνω τρόπο, και
θα μπορεί να ρυθμίζει τον τρόπο με τον οποίο η διανομή αυτή θα διενεργείται ανάμεσα στα μέλη ή τις
διαφορετικές τάξεις των μελών. Ο εκκαθαριστής θα μπορεί, με παρόμοια έγκριση, να μεταβιβάζει
ολόκληρο ή μέρος του ενεργητικού σ' επιτρόπους, με τέτοια καταπιστεύματα, προς όφελος των
συνδρομητών, που ο εκκαθαριστής, με παρόμοια έγκριση, θα κρίνει σωστό, αλλά με τρόπο που κανένα
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μέλος δεν θα εξαναγκάζεται να παίρνει μετοχές ή άλλα χρεόγραφα πάνω στα οποία υπάρχει
οποιαδήποτε υποχρέωση.
24.

Άλλες Θέσμιες Πληροφορίες

Σημαντικές Συμβάσεις / Άδειες Λειτουργίας:
Πιο κάτω παρατίθενται οι πιο σημαντικές συμβάσεις και άδειες λειτουργίες της Εταιρείας:
Με την φιλελευθεροποίηση των τηλεπικοινωνιών και το άνοιγμα της αγοράς στον ανταγωνισμό, η Κύπρος
ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι υπόχρεη να ακολουθεί και εφαρμόζει τις σχετικές οδηγίες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να προωθείται ο θεμιτός και υγιής ανταγωνισμός στην παροχή υπηρεσιών.
Το γραφείο του Επιτρόπου Ρύθμισης Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων έχει την ευθύνη της
παρακολούθησης και ρύθμισης της αγοράς ώστε να αποφεύγονται στρεβλώσεις και να διασφαλίζεται ο
υγιής και αποτελεσματικός ανταγωνισμός. Μέσα στα πιο πάνω πλαίσια ο Επίτροπος έχει υποχρεώσει την
ΑΤΗΚ σε συνεργασία με τους εναλλακτικούς Πάροχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών ώστε να μην
παρεμποδίζεται η είσοδος τους στην αγορά. Η Εταιρεία έχει υπογράψει ήδη τις πιο κάτω συμφωνίες με
την Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου που καθορίζουν τον τρόπο συνεργασίας των δύο μερών:
-

Συμφωνία Διασύνδεσης 2005 (RIO).

-

Συμφωνία Πλαίσιο για Συνεγκατάσταση στο Σύστημα Αγωγών της ΑΤΗΚ (Ducting collocation)

-

Συμφωνία Φορητότητας Αριθμών (Number Portability)

-

Συμφωνία Παροχής Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο(RUO).

-

Συμφωνία Εμπιστευτικότητας για Παροχή από την ΑΤΗΚ καταλόγου με τα Τοπικά Τηλεφωνικά
Κέντρα (Παράρτημα 7 – RUO).

-

Συμφωνία SMS.

-

Συμφωνία Διασύνδεσης (Τερματισμός κλήσεων στο Δίκτυο του Παροχέα).

-

Συμφωνία Υπερτιμημένων Κλήσεων(900).

-

Συμφωνία Παροχής Υπηρεσιών Διασύνδεσης (Τερματισμός σε Γεωγραφικούς Αριθμούς), ΑΡ. 1.

-

Συμφωνία Παροχής Υπηρεσιών Διασύνδεσης (Δρομολόγησης Κλήσεων προς 118ΧΧ), ΑΡ. 2.

-

Συμφωνία Διεξαγωγής Ελέγχων και Δοκιμών στον Απελευθερωμένο Τοπικό Βρόχο/Υποβρόχο.

-

Συμφωνίες Συνεγκατάστασης για κάθε μια από τις περιπτώσεις συνεγκατάστασης εξοπλισμού ή
άλλων μονάδων δικτύου.

-

Συμφωνία παροχής υπηρεσίας χονδρικής ενοικίασης γραμμής.

-

Υπηρεσίες Καταλόγου.

-

Συμφωνία Υπηρεσιών Καταλόγου.

-

Συμφωνία Υπηρεσιών Καταλόγου – Ενημέρωση Βάσης Τηλεφωνικού Καταλόγου ATHK με Στοιχεία
Συνδρομητών της Primetel.

Όπως αναφέρεται στη Μελέτη του Ανεξάρτητου Νομικού Οίκου, το μόνο πρόβλημα που δυνατό να
υπάρξει με την ΑΤΗΚ σχετίζεται με τους ακριβείς όρους των συμφωνιών. Με δεδομένο ότι μερικές από τις
συμφωνίες δεν υπογράφονται από τα συμβαλλόμενα μέρη, υπάρχει ασάφεια ως προς τους τελικούς
όρους αυτών των συμφωνιών και κατά πόσο τα συμφωνητικά έγγραφα αντικατοπτρίζουν σωστά τη
θέληση και τη συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ των συμβαλλόμενων. Ως εκ τούτου, σε περίπτωση
αμφισβήτησης των όρων αυτών των συμφωνιών, δυνατό να χρειαστεί επιπρόσθετη μαρτύρια προς
απόδειξη τους. Όσον αφορά το θέμα της έλλειψης ημερομηνίας από κάποια συμβόλαια, αυτό δυνατό να
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δημιουργήσει ασάφεια ως προς την ημερομηνία κατάρτισης και ισχύς αυτών των συμφωνιών και δυνατό
να χρειαστεί επιπρόσθετη μαρτύρια προς απόδειξη της ημερομηνίας που τέθηκαν σε ισχύ.
Συμφωνία εταιρείας Primetel με τις πιο κάτω εταιρείες για παροχή διεθνών κυκλωμάτων:
-

Med Nautilus

-

Telia Sonera

-

Bezeq International

Όπως αναφέρεται στη Μελέτη του Ανεξάρτητου Νομικού Οίκου, η Primetel έχει υπογράψει μόνο
προκαταρκτικές συμφωνίες στις 28/9/2005 και 19/6/2006 (Memorandum of Understanding (MOU)), χωρίς
να έχει υπογράψει τελική Συμφωνία με την Bezeq. Παρόλο ότι αντιπρόσωποι της Εταιρείας έχουν
διαβεβαιώσει ότι η συνεργασία των δύο εταιρειών συνεχίζεται χωρίς προβλήματα, εντούτοις δεν
ικανοποιεί το γεγονός ότι δεν υπάρχει εξασφάλιση της συνεχούς συνεργασίας με καθαρούς όρους και
ασφαλιστικές δικλίδες. Η Συμφωνία αυτή βασίζεται στις προκαταρκτικές συμφωνίες MOU, και στον Περί
Συμβάσεων Νόμο. Μία τόσο σημαντική συμφωνία θα πρέπει να πάρει την τελική της μορφή με σαφείς
όρους, διαβεβαιώσεις και εξασφαλίσεις ως προς τις συμβατικές υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων. Αυτές
οι ασάφειες και παραλείψεις δυνατό να δημιουργήσουν προβλήματα στις σχέσεις των συμβαλλόμενων
μερών σε περίπτωση που τεθούν αντιμέτωποι με θέματα που δεν διευκρινίζονται από το περιεχόμενο
των ΜΟU, τουλάχιστον όσον αφορά τα συμβατικά δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων.
Συμφωνία με τον Όμιλο Φραγκούδη & Στεφάνου: Η συμφωνία περιλαμβάνει υπηρεσίες όπως
λειτουργικής υποστήριξης, λογιστικής και ανθρώπινου δυναμικού. Το κόστος για τις υπηρεσίες αυτές
ανέρχεται στις £4.250 το μήνα. Ο Όμιλος Φραγκούδη & Στεφάνου είναι μεγαλομέτοχος της Teledev East
Group. Η συμφωνία αυτή ήταν μεταξύ της Thunderworx Limited και του Ομίλου Φραγκούδη & Στεφάνου.
Τον Οκτώβριο 2007, βάση συμφωνίας παραχώρησης η Thunderworx Limited παραχώρησε στην Primetel
Plc όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που αναφέρονται στην προηγούμενη συμφωνία διαχείρισης
μεταξύ της Thunderworx Limited και του Ομίλου Φραγκούδη & Στεφάνου ημερομηνίας 1ης Ιουνίου 2004.
Συμφωνία με την εταιρεία Logica Developments Limited: Η Εταιρεία έχει υπογράψει συμφωνία με την
εταιρεία Logica Developments Limited από την οποία ενοικιάζει τα γραφεία της που στεγάζονται στη
Λεωφόρο Ομονοίας 141, The Maritime Centre, 3045 Λεμεσός. Το ενοίκιο ανέρχεται στις £8.322 το μήνα.
Η εταιρεία Logica Developments Limited είναι μέλος του Ομίλου Φραγκούδη & Στεφάνου.
Συμφωνία εταιρείας Primetel με τον Όμιλο Φραγκούδη & Στεφάνου: Η Primetel προσφέρει υπηρεσίες
ηλεκτρονικής επικοινωνίας στον Όμιλο Φραγκούδη & Στεφάνου.
Συμφωνία Εταιρείας με την TeledevEast για ενοικίαση κτιρίων στη Λευκωσία. Το ενοίκιο ανέρχεται στις
£5.000 το μήνα.
Τον Ιούλιο 2003 η Primetel υπέγραψε συμφωνία με την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου η οποία περιλαμβάνει
τα ακόλουθα:
-

Η συμφωνία περιλαμβάνει τη μίσθωση μέρους της τηλεπικοινωνιακής υποδομής και άλλων
υπηρεσιών και διευκολύνσεων που διαθέτει η ΑΗΚ.

-

Η χρονική διάρκεια της συμφωνίας είναι απεριόριστη, όμως η ΑΗΚ έχει την επιλογή να διακόψει τη
συμφωνία αν η Εταιρεία, κατά τη γνώμη της ΑΗΚ, παραβιάσει σημαντικές πρόνοιες της συμφωνίας.
Η συμφωνία παρέχει στην ΑΗΚ την επιλογή να εξασκήσει το δικαίωμα της (“call option”) για να
αποκτήσει μέχρι και το 40% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, οποιαδήποτε στιγμή μέχρι τις
11 Ιουλίου 2008. Η πρόνοια αυτή λήγει σε περίπτωση που η Εταιρεία μέσα σε αυτό το διάστημα
προβεί σε κατάθεση Ενημερωτικού Δελτίου στις αρμόδιες Αρχές. Μετά την πάροδο 5 χρόνων από

96

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ (PROSPECTUS)

την ημερομηνία κατάρτισης της εν λόγω συμφωνίας, εάν η ΑΗΚ αποφασίσει να μην εξασκήσει την
πιο πάνω επιλογή, θα δικαιούται να λαμβάνει ένα μερίδιο ίσο με 3% των καθαρών κερδών της
Εταιρείας για κάθε έτος για το οποίο η συμφωνία είναι σε ισχύ.
-

Η Εταιρεία θα καταβάλει στην ΑΗΚ ελάχιστο ετήσιο ποσό ύψους £300.000.

-

Η συμφωνία περιλαμβάνει τον όρο ότι η ΑΗΚ για διάρκεια 5 ετών, από την ημερομηνία υπογραφής
της συμφωνίας, δε θα συνάψει συμφωνία με οποιαδήποτε άλλη εταιρεία στην οποία θα παρέχει την
υποδομή της ή τις υπηρεσίες της, προστατεύοντας έτσι τις εργασίες της Primetel.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της Μελέτης του Ανεξάρτητου Νομικού Οίκου, η
συμφωνία αυτή είναι πολύ σημαντική για τη λειτουργία της Εταιρείας και θα πρέπει από κάθε άποψη να
διαφυλάσσεται η εύρυθμη λειτουργία της, ενώ τυχόν παραβίαση των όρων μπορεί να τερματίσει την
συνεργασία με απρόβλεπτες συνέπειες για την Εταιρεία. Σήμερα εκκρεμεί διαιτησία που αφορά το ύψος
των οφειλόμενων ενοικίων της Εταιρείας προς την ΑΗΚ, τα οποία ανέρχονται σε £158.125. Για αυτό
επισημαίνεται ότι η εκκρεμούσα διαιτησία για την καταβολή ενοικίων θα πρέπει να διευθετηθεί σύντομα
ώστε να εκλείψει αυτή η εκκρεμότητα.
Τον Ιούνιο 2004, παραχωρήθηκε στην Primetel άδεια από το Γραφείο του Επιτρόπου Ρυθμίσεως
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ) για εγκατάσταση και λειτουργία σταθερού δημόσιου
τηλεπικοινωνιακού δικτύου, και για παροχή ηλεκτρονικών επικοινωνιών σταθερής τηλεφωνίας.
Τον Ιανουάριο 2006, η Primetel υπέγραψε συμφωνία με την Aeolos Travel για ενοικίαση υπόγειου χώρου
στη Λεωφόρο Ποσειδών στην Πάφο. Η συμφωνία αυτή λήγει στις 31 Ιανουαρίου 2009.
Το Φεβρουάριο 2006, η Primetel υπέγραψε συμφωνία με την Turner Broadcasting Systems (TBS)
Europe Ltd, με σκοπό την ενσωμάτωση των επιτυχημένων και γνωστών καναλιών της TBS στην
πλατφόρμα της Primetel. Τα κανάλια της TBS είναι το CNN, το Boomerang, το Cartoon Network και το
Turner Classic Movies TCM. Η συμφωνία λήγει τον Απρίλιο 2009.
Επιπρόσθετα, τον Απρίλιο 2006, η Εταιρεία υπέγραψε τριετή συμφωνία συνεργασίας με την Discovery
Networks Europe (παράρτημα της παγκόσμια αναγνωρισμένης εταιρείας Discovery Communications) για
αναμετάδοση των καναλιών της.
Το Μάιο 2006, η Εταιρεία υπόγραψε επιπλέον συμφωνία με τη BEZEQ International ύψους
ΗΠΑ$1.250.000 που αντιπροσωπεύει την ενοικίαση επιπλέον χωρητικότητας γραμμών δικτύου από τη
BEZEQ μέχρι το 2012.
Τον Ιούλιο 2006, η Εταιρεία υπέγραψε συμφωνία με τα τηλεοπτικά κανάλια LTV και ALFA η οποία λήγει
τον Ιούλιο 2010.
Τον Αύγουστο 2006, η Εταιρεία υπέγραψε συμφωνία με το τηλεοπτικό κανάλι SIGMA έχοντας
εξασφαλίσει τα δικαιώματα αναμετάδοσης όλων των αγώνων του UEFA Champions League, μέχρι και το
έτος 2009. Όπως αναφέρεται στη Μελέτη του Ανεξάρτητου Νομικού Οίκου, η συμφωνία αναφέρεται
συγκεκριμένα στη συνεργασία μεταξύ των δύο συμβαλλομένων μερών για τη δημιουργία τεσσάρων
αθλητικών καναλιών του SIGMA μέσω της πλατφόρμας της Εταιρείας, με σκοπό τη μετάδοση
ποδοσφαιρικών αγώνων του UEFA Champions League. Η συγκεκριμένη συμφωνία κάνει αναφορά σε
βασικούς όρους της συμφωνίας μεταξύ του SIGMA και της UEFA, η οποία όμως, δεν έχει επισυναφθεί
στην συμφωνία της Εταιρείας και ως εκ τούτου δεν είναι γνωστοί οι όροι αυτής της συμφωνίας. Η
παράληψη να επισυναφθεί η συμφωνία και η άγνοια ως προς τους όρους της συμφωνίας με την UEFA,
μπορεί να δημιουργήσει εκπλήξεις, σε περίπτωση ακύρωσης της για λόγους που η Εταιρεία δε θα είναι
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σε θέση να γνωρίζει. Για παράδειγμα, είναι σημαντικό να ξεκαθαριστεί κατά πόσο η συμφωνία μεταξύ του
SIGMA και της UEFA επιτρέπει τη συνεργασία της Εταιρείας με το SIGMA.
Το Σεπτέμβριο 2006, η Εταιρεία έχει υπογράψει συμφωνία με τον κ. Παναγιώτη Νεάρχου από τον οποίο
ενοικιάζει τα γραφεία της στη Λεμεσό που στεγάζονται στην οδό Σπύρου Κυπριανού 9. Το ενοίκιο
ανέρχεται σε £1.200 το μήνα.
Το Νοέμβριο 2006, η Εταιρεία υπέγραφε συμφωνία με το Al Jazeera International, το καινούργιο
Αγγλόφωνο κανάλι ειδήσεων και επικαιρότητας, μέλος του Δικτύου Al Jazeera. Όπως αναφέρεται στη
Μελέτη του Ανεξάρτητου Ελεγκτικού Οίκου η συμφωνία αυτή έχει λήξει. Σύμφωνα με διαβεβαιώσεις της
διοίκησης της Εταιρείας η συμφωνία αυτή έχει ανανεωθεί αυτόματα.
Το Δεκέμβριο 2006, η Εταιρεία υπέγραψε συμφωνία με το ειδησεογραφικό κανάλι Sky News. Το Sky
News είναι ένα πρωτοποριακό 24-ωρο Ευρωπαϊκό ειδησεογραφικό κανάλι στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Τον Ιανουάριο 2007, η Εταιρεία υπόγραψε συμφωνία με το ειδησεογραφικό κανάλι France 24 το οποίο
ενσωματώθηκε στην τηλεοπτική πλατφόρμα της Primetel και στις δύο εκδόσεις του, την Γαλλική και την
Αγγλική.
Το Φεβρουάριο 2007, η Primetel έχει υπογράψει συμφωνία με την εταιρεία Federated Agencies Ltd από
την οποία ενοικιάζει τα γραφεία της στη Λευκωσία που στεγάζονται στην οδό Ζήνας Κάνθερ 12Γ. Το
ενοίκιο ανέρχεται σε £600 το μήνα. Η Federated Agencies Ltd είμαι μέλος του Ομίλου Φραγκούδη &
Στεφάνου.
Το Μάρτιο 2007, η Primetel υπέγραψε συμφωνία με τον Βρετανικό Ίδρυμα Ραδιοτηλεόρασης BBC για την
προσθήκη του BBC Prime στη λίστα καναλιών της.
Τον Απρίλιο 2007, η Εταιρεία έχει συνάψει συμφωνία με την εταιρεία Vatiliotis and Vatiliotou Consultancy
Services Limited με σκοπό την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς την Εταιρεία.
Το Μάιο 2007, η Εταιρεία έχει συνάψει συμφωνία με το νέο Κυπριακό κανάλι CNC Plus TV παγκύπριας
εμβέλειας που άρχισε την λειτουργία του μόλις τον περασμένο Ιούλιο.
Το Σεπτέμβριο 2007, η Εταιρεία υπέγραψε συμφωνία για διοικητικές υπηρεσίες με την Lametus Holdings
Limited μέσω του κ. Ερμή Στεφάνου. Η Εταιρεία θα καταβάλλει στη Lametus μηνιαία αμοιβή ύψους
£5.000. Η συμφωνία περιλαμβάνει επιπρόσθετο φιλοδώρημα 20% των ετήσιων κερδών μετά τη
φορολογία και του τόκου, αλλά πριν την απόσβεση, με βάση των ελεγμένων λογαριασμών της Εταιρείας
μέχρι μέγιστο ποσό £1.000.000. Η συμφωνία είναι διάρκειας 2 ετών και λήγει στις 30 Ιουνίου 2009.
Το Σεπτέμβριο 2007, η Εταιρεία έχει υπογράψει συμφωνία με τη Multichoice Hellas Ανώνυμη Εταιρεία
«MCH» Παροχή Υπηρεσιών σε Ηλεκτρονικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, για την ενσωμάτωση της
δέσμης Nova Cyprus στην πλατφόρμα της. Η συμφωνία είναι διάρκειας 5 ετών.
Το Σεπτέμβριο 2007, η Primetel υπόγραψε συμφωνία με την εταιρεία Γερακόπετρα Κτηματική Λίμιτεδ
από την οποία ενοικιάζει τα γραφεία της στην Πάφο που στεγάζονται στη Λεωφόρο Νεόφυτου Νικολαΐδη.
Το ενοίκιο ανέρχεται σε £300 το μήνα.
Το Σεπτέμβριο 2007, η Primetel υπόγραψε συμφωνία με την εταιρεία Key Motors Co Limited από την
οποία ενοικιάζει τα γραφεία της στη Λάρνακα που στεγάζονται στη Λεωφόρο Μακαρίου 69. Το ενοίκιο
ανέρχεται σε £700 το μήνα.
Τον Οκτώβριο 2007, η Εταιρεία υπέγραψε συμφωνία συνεργασίας με τη δισκογραφική εταιρεία SONYBMG, μια από τις μεγαλύτερες δισκογραφικές εταιρείες.
Το Νοέμβριο 2007, η Εταιρεία υπέγραψε συμφωνία συνεργασίας με τη δισκογραφική εταιρεία Heaven
Music, μια από τις μεγαλύτερες δισκογραφικές εταιρείες.
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Το Μάρτιο 2008, η Εταιρεία έχει συνάψει συμφωνία με την εταιρεία Reliance Globalcom η οποία είναι
ιδιοκτήτης και διαχειριστής του μεγαλύτερου στον κόσμο ιδιωτικού υποθαλάσσιου καλωδιακού
συστήματος οπτικών ινών, για την προσγιάλωση στην Κύπρο καλωδιακού συστήματος νέας γενιάς
DWDM Multi-terabit (υπό την επωνυμία “Hawk”) σε ιδιόκτητο ανεξάρτητο καλωδιακό σταθμό της Primetel
στην Γεροσκήπου (βλέπε Μέρος Δ2).
Για τα δύο αμέσως προηγούμενα έτη από τη δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου:
Δεν υφίσταται οποιαδήποτε άλλη σημαντική σύμβαση (εκτός από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο
σύνηθες πλαίσιο των δραστηριοτήτων της) στις οποίες η Εταιρεία ή οποιοδήποτε άλλο μέλος της
Εταιρείας αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος.
Δεν υφίσταται επίσης οποιαδήποτε άλλη σύμβαση (εκτός από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο
σύνηθες πλαίσιο των δραστηριοτήτων) που έχει συναφθεί από οποιοδήποτε μέλος της Εταιρείας και
περιέχει διατάξεις δυνάμει των οποίων ένα οποιοδήποτε μέλος της Εταιρείας έχει αναλάβει υποχρέωση ή
δέσμευση που είναι σημαντική για τον Εταιρεία κατά την ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου.
Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις - Δικαστικές και Διαιτητικές Διαδικασίες
Η Εταιρεία και η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου έχουν από κοινού προσφύγει σε δεσμευτική διαιτησία για
επίλυση διαφοράς που αφορά την υποχρέωση ή μη καταβολής ενοικίων ύψους £158.125. Η αντιδικία
πρόκυψε από διαφορετική ερμηνεία προνοιών της μεταξύ των δύο μερών συμφωνίας συνεργασίας.
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα συμπεράσματα Μελέτης του Ανεξάρτητου Νομικού Οίκου, η συμφωνία αυτή
είναι πολύ σημαντική για τη λειτουργία της Εταιρείας και θα πρέπει από κάθε άποψη να διαφυλάσσεται η
εύρυθμη λειτουργία της, ενώ τυχόν παραβίαση των όρων μπορεί να τερματίσει την συνεργασία με
απρόβλεπτες συνέπειες για την Εταιρεία. Για αυτό επισημαίνεται ότι η εκκρεμούσα διαιτησία για την καταβολή
ενοικίων θα πρέπει να διευθετηθεί σύντομα ώστε να εκλείψει αυτή η εκκρεμότητα. Σημειώνεται, επίσης, ότι σε
σχέση με την προκύψασα διαφορά υφίσταται εγγυητική επιστολή που εκδόθηκε προς όφελος της ΑΗΚ ύψους
£300.000.
Κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου
δεν υπήρξαν οποιεσδήποτε άλλες δικαστικές και διαιτητικές διαδικασίες στις οποίες να εμπλέκεται η Εταιρεία.
Ανειλημμένες Υποχρεώσεις
Στις 31 Δεκεμβρίου 2007 η Εταιρεία είχε ανειλημμένες υποχρεώσεις προς την Α.Η.Κ., ΑΤΗΚ, LTV και Sigma
Radio TV., συνολικού ύψους £1.002.296 σχετικά με τραπεζικές εγγυήσεις που δόθηκαν.
Με βάση την υφιστάμενη σημφωνία της Εταιρείας με την Α.Η.Κ. η Εταιρεία θα καταβάλλει στην Α.Η.Κ. 3% των
καθαρών ετήσιων κερδών της για κάθε έτος για το οποίο η συμφωνία είναι σε ισχύ.
Επίσης σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας με την εταιρεία Lametus Holdings Ltd (βλέπε σημείωση 15), η
Εταιρεία εκτός από την ετήσια αμοιβή θα καταβάλει ετήσιο φιλοδώρημα (bonus) ίσο με το 20% των ετήσιων
κερδών μετά τους τόκους και τη φορολογία, αλλά πριν τις αποσβέσεις, με βάση τους ελεγμένους
λογαριασμούς της.
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Παράγοντες που έχουν Επηρεάσει τις Δραστηριότητες της Εταιρείας
Η Εταιρεία δεν έχει επηρεαστεί από οποιουσδήποτε έκτακτους παράγοντες στα πλαίσια της ανάπτυξης των
εργασιών της, στις δραστηριότητες και γεωγραφικές περιοχές που καλύπτει.
Κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου δεν υπάρχει ή υπήρξε στο πρόσφατο παρελθόν
καμιά διακοπή των δραστηριοτήτων της Εταιρείας που να έχει ή να είχε σημαντικές συνέπειες στην οικονομική
της κατάσταση.
Δεν υπάρχει οποιαδήποτε εξάρτηση της Εταιρείας από άδειες εκμετάλλευσης, από βιομηχανικές, εμπορικές ή
χρηματοοικονομικές συμβάσεις και από διπλώματα ευρεσιτεχνίας εκτός από την άδεια από το Γραφείο του
Επιτρόπου Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ) η οποία παραχωρήθηκε στην Εταιρεία
τον Ιούνιο 2004 για δημιουργία, εγκατάσταση και λειτουργία σταθερού δημόσιου τηλεπικοινωνιακού δικτύου,
και για παροχή ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης
Η Εταιρεία στο παρόν στάδιο δεν εφαρμόζει τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΚΕΔ). Οι τίτλοι της
Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στην Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α.Κ., όπου η τήρηση του Κώδικα Εταιρικής
Διακυβέρνησης δεν είναι υποχρεωτική. Στο μέλλον η Εταιρεία προτίθεται να εφαρμόζει τις αρχές του ΚΕΔ που
καταρτίστηκε από το Χ.Α.Κ. και να τηρεί τις διατάξεις του κώδικα. Οποιεσδήποτε αποφάσεις σχετικά με
πρόθεση ή απόφαση εφαρμογής του ΚΕΔ θα γίνουν γνωστές με σχετικές ανακοινώσεις.
Σημαντικές Αλλαγές στη Χρηματοοικονομική ή Εμπορική Θέση της Εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εκδότριας Εταιρείας εκτιμά ότι δεν έχει επέλθει οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή
στη χρηματοοικονομική ή εμπορική θέση της Εκδότριας Εταιρείας από την ημερομηνία των τελευταίων
λογαριασμών 31 Δεκεμβρίου 2007, πλην αυτών που αναφέρονται στο Μέρος Δ15.4.
25.

Ανεξάρτητοι Έλεγχοι

Στα πλαίσια της παρούσας Δημόσιας Προσφοράς, διενεργήθηκαν κατ’ εντολή του Αναδόχου Υπεύθυνου
Σύνταξης ανεξάρτητες εμπεριστατωμένες νομικές, λογιστικές και οικονομικές μελέτες.
Η ανεξάρτητη εμπεριστατωμένη νομική μελέτη διενεργήθηκε από το νομικό οίκο Ανδρέας Νεοκλέους & Σία,
ενώ η ανεξάρτητη εμπεριστατωμένη λογιστική και οικονομική μελέτη διενεργήθηκε από τον ανεξάρτητο
ελεγκτικό οίκο PricewaterhouseCoopers Limited.
Αποσπάσματα και συμπεράσματα του ανεξάρτητης εμπεριστατωμένης νομικής μελέτης και της ανεξάρτητης
εμπεριστατωμένης λογιστικής και οικονομικής μελέτης επισυνάπτονται στο Παράρτημα Α και στο Παράρτημα
Β, αντίστοιχα, του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.
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26.

Έγραφα Διαθέσιμα προς Επιθεώρηση

α. Τα έγγραφα τα οποία επισυνάφθηκαν στο αντίτυπο του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου το οποίο
παραδόθηκε και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για καταχώρηση ήταν, η συγκατάθεση της Λαϊκής
Επενδυτικής Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσιας Εταιρείας Λίμιτεδ, η συγκατάθεση του Κυπριακού Οργανισμού Επενδύσεων
και Αξιών Λίμιτεδ (CISCO), η συγκατάθεση των ελεγκτών KPMG, η βεβαίωση των Νομικών Συμβούλων και οι
σχετικές δηλώσεις των Διοικητικών Συμβούλων, όπως απαιτούν οι σχετικοί Κανονισμοί.
β. Αντίγραφα των ακόλουθων εγγράφων θα είναι διαθέσιμα για επιθεώρηση κατά τις συνήθεις εργάσιμες
ημέρες μεταξύ των ωρών 8:30 π.μ. μέχρι 12:00 το μεσημέρι στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, για όλη
την περίοδο ισχύος του Ενημερωτικού Δελτίου:
του Ιδρυτικού Εγγράφου και Καταστατικού της Εταιρείας,
των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τα έτη 2005-2007,
των συγκαταθέσεων και βεβαιώσεων που αναφέρονται στο Μέρος Δ28.
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27.

Συγκαταθέσεις και Βεβαιώσεις

Υφίστανται οι ακόλουθες συγκαταθέσεις και βεβαιώσεις:
α. Οι Ελεγκτές της Εταιρείας KPMG έχουν παράσχει και δεν έχουν αποσύρει τη γραπτή συγκατάθεσή τους
για την έκδοση του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου / Πρόσκληση για Εγγραφή, ημερομηνίας 22 Μαΐου 2008
της Primetel Plc, με τις αναφορές στο όνομά τους με τον τρόπο και υπό την έννοια που παρουσιάζονται στο
έγγραφο αυτό.
β. Ο Ανάδοχος Υπεύθυνος Σύνταξης και Διευθυντής Έκδοσης Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία
Λίμιτεδ, έχει παράσχει και δεν έχει αποσύρει τη γραπτή συγκατάθεσή του για την έκδοση του παρόντος
Ενημερωτικού Δελτίου / Πρόσκληση για Εγγραφή, ημερομηνίας 22 Μαΐου 2008 της Primetel Plc, με τις
αναφορές στο όνομά του με τον τρόπο και υπό την έννοια που παρουσιάζονται στο έγγραφο αυτό.
γ.

Ο Ανάδοχος Υπεύθυνος Σύνταξης Κυπριακός Οργανισμός Επενδύσεων και Αξιών Λίμιτεδ (CISCO), έχει

παράσχει και δεν έχει αποσύρει τη γραπτή συγκατάθεσή του για την έκδοση του παρόντος Ενημερωτικού
Δελτίου / Πρόσκληση για Εγγραφή, ημερομηνίας 22 Μαΐου 2008 της Primetel Plc, με τις αναφορές στο όνομά
του με τον τρόπο και υπό την έννοια που παρουσιάζονται στο έγγραφο αυτό.
δ. Οι Νομικοί Σύμβουλοι της έκδοσης κ.κ. Χρύσης Δημητριάδης έχουν παράσχει και δεν έχουν αποσύρει τη
γραπτή συγκατάθεσή τους για την έκδοση του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου / Πρόσκληση για Εγγραφή,
ημερομηνίας 22 Μαΐου 2008 της Primetel Plc, με τις αναφορές στο όνομά τους με τον τρόπο και υπό την
έννοια που παρουσιάζονται στο έγγραφο αυτό.
ε.

Οι

διενεργήσαντες

την

ανεξάρτητη

εμπεριστατωμένη

λογιστική

και

οικονομική

μελέτη

PricewaterhouseCoopers Limited έχουν παράσχει και δεν έχουν αποσύρει τη γραπτή συγκατάθεσή τους για
την έκδοση του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου / Πρόσκληση για Εγγραφή, ημερομηνίας 22 Μαΐου 2008 της
Primetel Plc, με τις αναφορές στο όνομά τους με τον τρόπο και υπό την έννοια που παρουσιάζονται στο
έγγραφο αυτό.
στ. Οι διενεργήσαντες την ανεξάρτητη εμπεριστατωμένη νομική μελέτη Ανδρέας Νεοκλέους & Σία έχουν
παράσχει και δεν έχουν αποσύρει τη γραπτή συγκατάθεσή τους για την έκδοση του παρόντος Ενημερωτικού
Δελτίου / Πρόσκληση για Εγγραφή, ημερομηνίας 22 Μαΐου 2008 της Primetel Plc, με τις αναφορές στο όνομά
τους με τον τρόπο και υπό την έννοια που παρουσιάζονται στο έγγραφο αυτό.
ζ.

Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο / Πρόσκληση για Εγγραφή έχει τεθεί ενώπιον των Διοικητικών Συμβούλων

της Εταιρείας και έχει εγκριθεί. Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι της Εταιρείας έχουν λάβει κάθε εύλογο μέτρο για τη
συγκέντρωση και καταγραφή όλων των απαιτούμενων κατά το Νόμο στοιχείων και αναλαμβάνουν ευθύνη για
την ακρίβεια, ορθότητα και πληρότητα των πληροφοριών και στοιχείων που περιλαμβάνονται στο παρόν
Ενημερωτικό Δελτίο. Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι δηλώνουν, έχοντας λάβει κάθε εύλογο μέτρο για το σκοπό
αυτό, ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο / Πρόσκληση για Εγγραφή είναι, εξ’ όσον
γνωρίζουν, σύμφωνες με την πραγματικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να
αλλοιώσουν το περιεχόμενό του.
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28.

Επιστολές Συγκαταθέσεων

α.

Από KPMG

22 Μαΐου 2008
Διοικητικό Συμβούλιο
Primetel Plc
Λεμεσός

Αξιότιμοι Κύριοι,
Θέμα: Ενημερωτικό Δελτίο για Έκδοση και Εισαγωγή μέχρι 15.102.000 Νέων Μετοχών
Είμαστε οι ελεγκτές της Primetel Plc (“Εταιρεία”) για τα έτη 2005-2007.
Έχουμε ελέγξει τις οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2005, 2006 και 2007 της Primetel Plc
(“η Εταιρεία”) σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) / Διεθνή
Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) στις 17 Μαΐου 2006, 2 Μαΐου 2007, 21 Φεβρουαρίου 2008. Στις εκθέσεις μας κατά
τις ημερομηνίες που αναφέρονται πιο πάνω εκφράσαμε γνώμη χωρίς επιφύλαξη γι΄ αυτές τις οικονομικές
καταστάσεις.
Σημειώνεται ότι έχουμε ελέγξει την ακριβή μεταφορά, από τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για τα έτη
2005 – 2007 και των συνοπτικών οικονομικών στοιχείων που παρατίθενται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο,
καθώς και τις παραγράφους που αφορούν τα φορολογικά θέματα.
Με την παρούσα επιστολή δίνουμε τη συγκατάθεσή μας για την αναφορά στο όνομά μας ή/και στην έκθεσή
μας με τη μορφή και στο πλαίσιο στο οποίο περιλαμβάνεται στο Ενημερωτικό Δελτίο / Πρόσκληση για
Εγγραφή ημερομηνίας 22 Μαΐου 2008, της Primetel Plc.
Με εκτίμηση
KPMG
Ελεγκτές
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β.

Από Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ

22 Μαΐου 2008
Διοικητικό Συμβούλιο
Primetel Plc
Λεμεσός
Αξιότιμοι Κύριοι,
Με την παρούσα επιστολή δίνουμε τη συγκατάθεσή μας για την αναφορά στο όνομά μας ή/και στην έκθεσή
μας με τη μορφή και στο πλαίσιο στο οποίο περιλαμβάνεται στο Ενημερωτικό Δελτίο / Πρόσκληση για
Εγγραφή ημερομηνίας 22 Μαΐου 2008, της Primetel Plc.
Με εκτίμηση
Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ
Ανάδοχος Υπεύθυνος Σύνταξης και Διευθυντής Έκδοσης
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γ.

Από Κυπριακό Οργανισμό Επενδύσεων και Αξιών Λίμιτεδ (CISCO)

22 Μαΐου 2008
Διοικητικό Συμβούλιο
Primetel Plc
Λεμεσός
Αξιότιμοι Κύριοι,
Με την παρούσα επιστολή δίνουμε τη συγκατάθεσή μας για την αναφορά στο όνομά μας ή/και στην έκθεσή
μας με τη μορφή και στο πλαίσιο στο οποίο περιλαμβάνεται στο Ενημερωτικό Δελτίο / Πρόσκληση για
Εγγραφή ημερομηνίας 22 Μαΐου 2008, της Primetel Plc.
Με εκτίμηση
Κυπριακό Οργανισμό Επενδύσεων και Αξιών Λίμιτεδ (CISCO)
Ανάδοχος Υπεύθυνος Σύνταξης
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δ.

Από Νομικούς Συμβούλους

22 Μαΐου 2008
Διοικητικό Συμβούλιο
Primetel Plc
Λεμεσός
Αξιότιμοι Κύριοι,
Οι υπογεγραμμένοι Χρύσης Δημητριάδης, Δικηγόροι εκ Λεμεσού με την παρούσα βεβαιούμε τα ακόλουθα
αναφορικά με το Ενημερωτικό Δελτίο / Πρόσκληση για Εγγραφή της Primetel Plc ημερομηνίας 22 Μαΐου 2008:
1.

Η προαναφερθείσα εταιρεία έχει κατά Νόμο συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με τον περί Εταιρειών
Νόμο Κεφάλαιο 113 και έχει εξουσία να εκδίδει τίτλους προς το κοινό.

2.

Εκτός από τα αναφερόμενα στο Μέρος Α του Ενημερωτικού Δελτίου, οι προτεινόμενοι για εισαγωγή
τίτλοι δεν υπόκεινται σε οποιοδήποτε περιορισμό αναφορικά με το δικαίωμα μεταβίβασής τους.

3.

Όλες οι γενικές Πληροφορίες σχετικά με τον εκδότη και το κεφάλαιό του που αναφέρονται στο
Ενημερωτικό Δελτίο συνάδουν προς τα στοιχεία και έγγραφα της Εταιρείας του φακέλου αυτής που
είναι κατατεθειμένο στο Αρχείο Εταιρειών του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη.

Εξουσιοδοτούμε την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου να δημοσιοποιήσει κατά την απόλυτη κρίση της, εάν
κρίνει σκόπιμο, οποιεσδήποτε από τις πληροφορίες οι οποίες αναφέρονται στη βεβαίωση αυτή προς το κοινό
ή προς οποιονδήποτε, κρίνει σκόπιμο.
Χρύσης Δημητριάδης
Λεμεσός
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ε.

Από διενεργήσαντες την ανεξάρτητη εμπεριστατωμένη λογιστική και οικονομική μελέτη

22 Μαΐου 2008
Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ
Κυπριακός Οργανισμός Επενδύσεων και Αξιών Λίμιτεδ (CISCO)
Λευκωσία
Αξιότιμοι Κύριοι,

Με την παρούσα επιστολή δίνουμε τη συγκατάθεσή μας για την αναφορά στο όνομά μας ή/και στην έκθεσή
μας με τη μορφή και στο πλαίσιο στο οποίο περιλαμβάνεται στο Ενημερωτικό Δελτίο / Πρόσκληση για
Εγγραφή ημερομηνίας 22 Μαΐου 2008, της Primetel Plc.
Με εκτίμηση
PricewaterhouseCoopers Limited
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στ.

Από διενεργήσαντες την ανεξάρτητη εμπεριστατωμένη νομική μελέτη

22 Μαΐου 2008

Λαϊκή Επενδυτική Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ
Κυπριακός Οργανισμός Επενδύσεων και Αξιών Λίμιτεδ (CISCO)
Λευκωσία
Αξιότιμοι Κύριοι,
Με την παρούσα επιστολή δίνουμε τη συγκατάθεσή μας για την αναφορά στο όνομά μας ή/και στην έκθεσή
μας με τη μορφή και στο πλαίσιο στο οποίο περιλαμβάνεται στο Ενημερωτικό Δελτίο / Πρόσκληση για
Εγγραφή ημερομηνίας 22 Μαΐου 2008, της Primetel Plc.
Με εκτίμηση

Ανδρέας Νεοκλέους & Σία
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Ε. ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
1.

Κύρια Στοιχεία Έκδοσης

ΕΚΔΟΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:

Primetel Plc

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ:

22 Μαΐου 2008

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ:

€32.300.000 (£19.000.000) και είναι διαιρεμένο σε 190.000.000
μετοχές ονομαστικής αξίας €0,17 (£0,10) η κάθε μια.

ΕΚΔΟΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΙΝ

€24.225.000 (£14.250.000) και είναι διαιρεμένο σε 142.500.000

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΚΔΟΣΗ:

συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,17 (£0,10) η κάθε μια.

ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ:

Έκδοση και Δημόσια Προσφορά μέχρι 15.102.000 νέων μετοχών
ονομαστικής αξίας €0,17 (£0,10) η κάθε μια ως ακολούθως:
750.000

μετοχές

θα

διατεθούν

δωρεάν

σε

μέλη

του

προσωπικού και αξιωματούχους της Εταιρείας στις 15 Ιουλίου
2008.
4.000.000 μετοχές θα διατεθούν στους συνδρομητές της
Εταιρείας οι οποίοι θα είναι καταχωρημένοι στο πελατολόγιο
της Εταιρείας στις 6 Ιουνίου 2008 με τιμή διάθεσης που θα
καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
7.500.000 μετοχές θα διατεθούν σε επαγγελματίες επενδυτές
και σε περιορισμένο κύκλο προσώπων με τιμή διάθεσης που
θα καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
2.852.000 μετοχές θα διατεθούν με Δημόσια Προσφορά στο
ευρύ κοινό με τιμή διάθεσης η οποία θα καθοριστεί από το
Διοικητικό Συμβούλιο και θα είναι ίση με αυτή που θα ισχύσει
στη διάθεση των μετοχών σε επαγγελματίες επενδυτές και σε
περιορισμένο κύκλο προσώπων.
Σε περίπτωση που η ζήτηση σε μία από τις τρεις κατηγορίες
(συνδρομητές, επαγγελματίες επενδυτές και περιορισμένος κύκλος
προσώπων

και

ευρύ

κοινό)

υπολείπεται

της

αντίστοιχης

προσφοράς και δεν έχει ικανοποιηθεί πλήρως η ζήτηση στην άλλη
κατηγορία, οι πλεονάζουσες μετοχές θα μπορούν να μεταφέρονται
στην κατηγορία με την ανικανοποίητη ζήτηση. Σε αυτή την
περίπτωση, παύει να ισχύει ο προαναφερόμενος αριθμός μετοχών
ο οποίος διατίθεται ανά κατηγορία επενδυτών.
Έκδοση και παραχώρηση 26.267.000 δωρεάν Δικαιώματα Αγοράς
Μετοχών
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εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μελών της Εταιρείας κατά την
ημερομηνία έκδοσης των νέων μετοχών, με αναλογία ένα (1) ΔΑΜ
για κάθε έξι (6) μετοχές που κατέχονται.
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΚΔΟΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ

Μέχρι €26.792.340 (£15.760.200) διαιρεμένο σε 157.602.000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ Χ.Α.Κ.:

συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,17 (£0,10) η κάθε μια.

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ:

€0,17 (£0,10) η κάθε μια.

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ:

Όλες οι νέες μετοχές θα έχουν τα ίδια δικαιώματα (rank pari pasu)
με τις υφιστάμενες μετοχές για όλους τους σκοπούς.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ Χ.Α.Κ.:

Μετά τη ολοκλήρωση της παρούσας Έκδοσης, και μετά την
εξασφάλιση

της

σχετικής

έγκρισης

του

Συμβουλίου

του

Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, νοουμένου ότι ικανοποιηθούν όλες
οι αιρέσεις / όροι τους οποίους καθόρισε το Χ.Α.Κ. στην
προέγκριση του, οι μετοχές της Εταιρείας θα εισαχθούν και θα
διαπραγματεύονται στην Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α.Κ. εφόσον
εξασφαλισθεί ότι μετά την παραχώρηση των μετοχών που
προσφέρονται προς το ευρύ επενδυτικό κοινό με Δημόσια
Προσφορά το μετοχικό της κεφάλαιο θα είναι ικανοποιητικά
διεσπαρμένο στο ευρύ κοινό. Η προέγκριση από το Συμβούλιο του
Χ.Α.Κ. έχει δοθεί στις 19 Μαΐου 2008.
ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Χ.Α.Κ.:

Τίτλος μίας (1) μετοχής.

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ:

Το καθαρό προϊόν της Έκδοσης μετά την αφαίρεση των εξόδων
της Έκδοσης, προορίζεται για την περαιτέρω ανάπτυξη και
αναβάθμιση

υπηρεσιών

πληρέστερου

πακέτου

με

στόχο

υπηρεσιών

την

προσφορά

τηλεπικοινωνίας

για

ενός
τον

καταναλωτή (για ιδιωτική ή επαγγελματική χρήση), την επέκταση
της ευρυζωνικής υποδομής και δικτύου της Εταιρείας και γενικά για
την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου της Εταιρείας (βλέπε
Μέρος Δ13).
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ:

Η επένδυση σε μετοχές της Εταιρείας θα απολαμβάνει τα
φορολογικά κίνητρα τα οποία προνοούνται από τη Φορολογική
Νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας (βλέπε Μέρος Η2).

ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ:

Η μερισματική πολιτική της Εταιρείας θα καθορίζεται από το
Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη τα εισοδήματα
της Εταιρείας, την οικονομική της κατάσταση, τις κεφαλαιακές της
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υποχρεώσεις και τις προοπτικές κερδοφορίας. Κάτω από το
πρίσμα αυτό, πρόθεση της Εταιρείας είναι όπως διανέμει στους
μετόχους ικανοποιητικό ποσοστό μερίσματος, αφού λάβει υπόψη
και τους πιο πάνω παράγοντες (βλέπε Μέρος Δ20).
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΣΕ

Απαγορεύεται αφενός η αποστολή, διανομή, ταχυδρόμηση ή με

ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ:

οποιοδήποτε άλλο τρόπο προώθηση αντιγράφων του παρόντος
Ενημερωτικού Δελτίου και κάθε προωθητικού και σχετικού με την
παρούσα δημόσια προσφορά εγγράφου ή άλλου υλικού από
οποιοδήποτε πρόσωπο προς ή από τις Εξαιρούμενες Χώρες και
αφετέρου η εξάσκηση των Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών από
πρόσωπα των Εξαιρούμενων Χωρών.

2.

Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα Έκδοσης Μετοχών

Ημερομηνίες

Γεγονότα

19.05.2008

Λήψη προέγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α.Κ.

21.05.2008

Έναρξη παρουσιάσεων (Roadshows) σε επαγγελματίες επενδυτές (pre-marketing)

05.06.2008

Λήξη παρουσιάσεων (Roadshows) σε επαγγελματίες επενδυτές (pre-marketing)

06.06.2008

Γνωστοποίηση τιμής διάθεσης

09.06.2008

Έναρξη Δημόσιας Προσφοράς

18.06.2008

Λήξη Δημόσιας Προσφοράς

Ν

Επίτευξη της ελάχιστης διασποράς και Έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α.Κ. για
εισαγωγή και διαπραγμάτευση στο Χ.Α.Κ.

Ν+2

Αποστολή επιστολής παραχώρησης μετοχών και επιστροφή υπολοίπου ποσού στους
επενδυτές.

Ν + 14

Πίστωση λογαριασμών μετόχων στο Κεντρικό Αποθετήριο του Χ.Α.Κ..

Ν + 15

Έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών στο Χ.Α.Κ..

Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της Δημόσιας Προσφοράς καθώς και η τιμή διάθεσης θα ανακοινωθούν
εγκαίρως με ανακοίνωση στο Χ.Α.Κ. και μέσω του Τύπου ή με έκδοση Συμπληρωματικού Ενημερωτικού
Δελτίου (αν εφαρμόζεται).
Σημειώνεται ότι το πιο πάνω χρονοδιάγραμμα είναι ενδεικτικό έτσι ώστε το κοινό να έχει μια αρχική χρονική
εκτίμηση των ενεργειών μέχρι την έναρξη της διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α.Κ.. Το πιο
πάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αρκετούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί με
σχετική ανακοίνωση στο Χ.Α.Κ. και μέσω του τύπου.
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3.

Καθορισμός Τιμής Έκδοσης

Η τιμή έκδοσης θα καθορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μετά τη λήξη των παρουσιάσεων
(Roadshows) σε επαγγελματίες επενδυτές (pre-marketing) και αφού ληφθούν υπόψη οι κρατούσες
χρηματιστηριακές συνθήκες και άλλοι παράγοντες. Η τιμή έκδοσης θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές
που θα συμμετάσχουν στην Έκδοση.
Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σε συνεργασία με το
Διευθυντή Έκδοσης, θα λάβουν επίσης υπόψη τους δείκτες αποτίμησης που θα προκύψουν για την Εταιρεία
(π.χ. P/E, P/S, P/ΕBITDA) σε σχέση με αντίστοιχους δείκτες αποτίμησης συγκρίσιμων εταιρειών, ενώ
ενδέχεται να λάβουν υπόψη τους και άλλες διεθνώς αποδεκτές μεθόδους αποτίμησης. Πρέπει πάντως να
σημειωθεί ότι η τιμή έκδοσης δεν αναμένεται να υπερβαίνει τα €0,38 (£0,22) ανά μετοχή.
Νοείται ότι η τιμή έκδοσης θα ανακοινωθεί και θα δημοσιευθεί στον ημερήσιο τύπο πριν από την έναρξη της
Δημόσιας Προσφοράς.
4.
4.1

Διαδικασία Διάθεσης και Κατανομής των Νέων Μετοχών
Διαδικασία Αιτήσεων (Γενικά)

Αιτήσεις για Εγγραφή στην παρούσα Δημόσια Προσφορά υποβάλλονται με τα ειδικά έντυπα αίτησης που
συνοδεύουν το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο.
Η υποβολή των αιτήσεων θα πρέπει να παραδίδεται από τις 8:30 π.μ. μέχρι τις 13:00 μ.μ. κατά την περίοδο
αποδοχής αιτήσεων, δηλαδή από τις 9 Ιουνίου 2008 μέχρι τις 18 Ιουνίου 2008, στους ακόλουθους τόπους:
Στον Ανάδοχο Υπεύθυνο Σύνταξης και Διευθυντή Έκδοσης:
Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ
Κτίριο Ετίττα, 1ος Όροφος,
Λεωφόρος Ευαγόρου 39,
1066 Λευκωσία
Στον Ανάδοχο Υπεύθυνο Σύνταξης:
Κυπριακό Οργανισμό Επενδύσεων και Αξιών Λίμιτεδ (CISCO)
Eurolife House, 2ος όροφος,
Έβρου 4, Στρόβολος
Λευκωσία
Σε όλα τα καταστήματα της Marfin Popular Bank Public Co Ltd (πρώην Λαϊκή Κυπριακή Τράπεζα
Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ) στην Κύπρο.
Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές μπορούν να προμηθεύονται δωρεάν αντίγραφα του Ενημερωτικού Δελτίου και
έντυπα Αιτήσεων για Εγγραφή από τα γραφεία του Διευθυντή Έκδοσης Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια
Εταιρεία Λίμιτεδ, στους Ανάδοχους Υπεύθυνους Σύνταξης του Ενημερωτικού Δελτίου Λαϊκή Επενδυτική
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Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ και Κυπριακό Οργανισμό Επενδύσεων και Αξιών Λίμιτεδ (CISCO), και στα
καταστήματα της Primetel. Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην
ιστοσελίδα

της

Primetel

(www.prime-tel.com),

στην

ιστοσελίδα

της

Επιτροπής

Κεφαλαιαγοράς

(www.cysec.gov.cy) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (www.cse.com.cy).
Η παρούσα προσφορά δύναται να ανακληθεί μόνο σε περίπτωση που πριν την έκδοση και παραχώρηση των
νέων μετοχών που προσφέρονται με το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με
τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,
εκτιμά πως απρόβλεπτες και εκτός των δυνατοτήτων ελέγχου του ενδογενείς και εξωγενείς εξελίξεις έχουν
διαφοροποιήσει

αρνητικά

και

σε σημαντικό

βαθμό

τις

εργασίες,

την

περιουσία,

την

τρέχουσα

χρηματοοικονομική κατάσταση, και τις προοπτικές της Εταιρείας, όπως αυτές παρουσιάζονται στο παρόν
Ενημερωτικό Δελτίο. Σε τέτοια περίπτωση οι σχετικές αποφάσεις θα δημοσιοποιηθούν με ανακοίνωση που θα
δημοσιευθεί σε δύο (2) εφημερίδες παγκύπριας κυκλοφορίας και που θα γνωστοποιηθεί στο Χρηματιστήριο
Αξιών Κύπρου και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ενώ όλα τα ποσά που τυχόν θα έχουν καταβάλει οι
επενδυτές θα επιστραφούν εντόκως (βάσει του επιτοκίου που θα φέρει ο συγκεκριμένος λογαριασμός).
Δεν επιτρέπεται η απόσυρση των αιτήσεων εγγραφής που έχουν υποβληθεί κανονικά, δηλαδή με βάση την
διαδικασία αιτήσεων που περιγράφεται στο παρόν μέρος.
4.2

Διαδικασία Διάθεσης και Κατανομής των Μετοχών

Διάθεση μετοχών σε μέλη του προσωπικού και αξιωματούχους της Εταιρείας
Οι 750.000 μετοχές θα διατεθούν δωρεάν σε μέλη του προσωπικού και αξιωματούχους της Εταιρείας στις
15 Ιουλίου 2008 κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
Διάθεση μετοχών σε Συνδρομητές της Εταιρείας
Οι 4.000.000 μετοχές θα διατεθούν στους συνδρομητές της Εταιρείας οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο
πελατολόγιο της Εταιρείας στις 6 Ιουνίου 2008.
Η Εταιρεία θα αποστείλει αιτήσεις στους συνδρομητές στις 26 Μαΐου 2008. Για να επιτευχθεί η επιθυμητή
ευρεία διασπορά των μετοχών που διατίθενται με Δημόσια Προσφορά, βάσει των περί Αξιών και
Χρηματιστηρίου Αξιών Νόμων και Κανονισμών, θα ακολουθηθεί η παρακάτω διαδικασία:
Οι συνδρομητές που θα λάβουν μέρος στη Δημόσια Προσφορά θα πρέπει να υποβάλουν σχετικές
αιτήσεις στα γραφεία των Ανάδοχων Υπεύθυνων Είσπραξης, Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια
Εταιρεία Λίμιτεδ και Κυπριακό Οργανισμό Επενδύσεων και Αξιών Λίμιτεδ (CISCO), και στα καταστήματα
της Marfin Popular Bank Public Co Ltd στην Κύπρο.
Οι συνδρομητές για να συμμετάσχουν στη Δημόσια Προσφορά πρέπει να τηρούν ενεργό Λογαριασμό
Αξιών στο Κεντρικό Μητρώο του Χ.Α.Κ., τον αριθμό του οποίου θα πρέπει να δηλώσουν στην αίτηση
εγγραφής προκειμένου να καταχωρηθούν οι μετοχές που θα αποκτήσουν και οι οποίες θα
διαπραγματεύονται με βάση το αποϋλοποιημένο σύστημα. Εφιστάται η προσοχή στους επενδυτές ότι, αν
δεν αναγράφεται στην αίτηση εγγραφής ο αριθμός της Μερίδας Επενδυτή, ή αν οι αιτήσεις δεν είναι ορθά
συμπληρωμένες ο επενδυτής δυνατόν να αποκλείεται από την κατανομή των μετοχών.
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Επιπρόσθετα, οι συνδρομητές έχουν το δικαίωμα επιλογής αυτόματης πίστωσης των μετοχών που θα τους
παραχωρηθούν σε χειριστές της επιλογής τους με την αναγραφή του αντίστοιχου κωδικού του χειριστή στην
αίτησή τους.
Συνιστάται στους συνδρομητές να ορίζουν εγκεκριμένο χρηματιστηριακό γραφείο σαν Χειριστή Μέλος στην
αίτηση εγγραφής και να προβαίνουν εγκαίρως στις αναγκαίες διευθετήσεις με το Μέλος αυτό, προκειμένου να
μπορούν αμέσως μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης να διενεργούν πράξεις επί των μετοχών που θα τους
κατανεμηθούν.
Εάν μετά το πέρας της Δημόσιας Προσφοράς διαπιστωθούν περισσότερες της μίας εγγραφής των ιδίων
φυσικών ή νομικών προσώπων, το σύνολο των εγγραφών αυτών θα αντιμετωπίζεται ως ενιαία εγγραφή και
θα ισχύουν οι σχετικοί κανόνες για την κατανομή των μετοχών που αναφέρονται παρακάτω.
Νοείται ότι στην Πρόσκληση για Εγγραφή προς τους συνδρομητές μπορεί να συμμετάσχουν επαγγελματίες
και θεσμικοί επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων των επενδυτών που συμμετέχουν στην έκδοση προς
επιλεγμένους επαγγελματίες επενδυτές και σε περιορισμένο κύκλο προσώπων.
Αιτήσεις από εταιρείες θα πρέπει απαραίτητα να φέρουν τη σφραγίδα της εταιρείας και να υπογράφονται από
πρόσωπα που είναι δεόντως εξουσιοδοτημένα για το σκοπό αυτό και να επισυνάπτεται το σχετικό ψήφισμα
για την εν λόγω εξουσιοδότηση.
Η αποδέσμευση του ποσού που θα αναλογεί σε όλες τις νέες μετοχές, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών
που θα κατανεμηθούν σε επαγγελματίες επενδυτές, σε περιορισμένο κύκλο προσώπων και στο ευρύ κοινό,
θα γίνει μετά την εξασφάλιση της σχετικής έγκρισης του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου για
εισαγωγή και διαπραγμάτευση των μετοχών της Εταιρείας στην Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α.Κ..
Διάθεση μετοχών σε Επαγγελματίες Επενδυτές και σε Περιορισμένο Κύκλο Προσώπων
Οι 7.500.000 μετοχές θα διατεθούν σε επαγγελματίες επενδυτές και σε περιορισμένο κύκλο προσώπων με
τιμή διάθεσης που θα καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
Οι επαγγελματίες επενδυτές οι οποίοι ορίζονται στον περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου
Νόμο του 2005 ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες:
Τράπεζες και άλλα πιστωτικά ιδρύματα
Ε.Π.Ε.Υ.
Άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που υπάγονται σε καθεστώς ειδικής επαγγελματικής εποπτείας
Ασφαλιστικές επιχειρήσεις
Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων και εταιρείες διαχείρισής τους
Συνταξιοδοτικά ταμεία και εταιρείες διαχείρισής τους
Επιχειρήσεις των οποίων αποκλειστικός σκοπός είναι οι επενδύσεις σε κινητές αξίες
Επιχειρήσεις που δεν πληρούν δύο τουλάχιστον από τα τρία κριτήρια του ορισμού της μικρομεσαίας
επιχείρησης
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Μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν καταχωρηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στο μητρώο
οιωνεί επαγγελματιών επενδυτών
Φυσικά πρόσωπα τα οποία πληρούν δύο από τις ακόλουθες τρεις προϋποθέσεις και καταχωρούνται από
την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στο μητρώο οιωνεί επαγγελματιών επενδυτών. Οι τρεις προϋποθέσεις είναι:
Α. Πραγματοποίηση σημαντικού μεγέθους συναλλαγές σε αγορές κινητών αξιών με μέση συχνότητα δέκα
συναλλαγές ανά τρίμηνο, Β. Αξία χαρτοφυλακίου κινητών αξιών πέραν των €500.000, Γ. Να έχει εργασιακή
πείρα στο χρηματοοικονομικό τομέα με γνώσεις στον τομέα των επενδύσεων σε κινητές αξίες.
Δημόσια Προσφορά στο ευρύ επενδυτικό κοινό
Οι 2.852.000 μετοχές θα διατεθούν καταρχήν στο ευρύ επενδυτικό κοινό με τιμή διάθεσης η οποία θα
καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και θα είναι ίση με αυτή που θα ισχύσει στη διάθεση των μετοχών σε
επαγγελματίες επενδυτές και σε περιορισμένο κύκλο προσώπων.
Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν από οποιοδήποτε επενδυτή χωρίς εξαίρεση. Για να επιτευχθεί η επιθυμητή
ευρεία διασπορά των μετοχών που διατίθενται με Δημόσια Προσφορά, βάσει των περί Αξιών και
Χρηματιστηρίου Αξιών Νόμων και Κανονισμών, θα ακολουθηθεί η παρακάτω διαδικασία:
Οι επενδυτές που θα λάβουν μέρος στη Δημόσια Προσφορά προς το ευρύ επενδυτικό κοινό θα πρέπει να
υποβάλουν σχετικές αιτήσεις στα γραφεία των Ανάδοχων Υπεύθυνων Είσπραξης, Λαϊκή Επενδυτική
Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ και Κυπριακό Οργανισμό Επενδύσεων και Αξιών Λίμιτεδ (CISCO), και
στα καταστήματα της Marfin Popular Bank Public Co Ltd στην Κύπρο.
Οι επενδυτές για να συμμετάσχουν στη Δημόσια Εγγραφή πρέπει να τηρούν ενεργό Λογαριασμό Αξιών
στο Κεντρικό Μητρώο του Χ.Α.Κ., τον αριθμό του οποίου θα πρέπει να δηλώσουν στην αίτηση εγγραφής
προκειμένου να καταχωρηθούν οι μετοχές που θα αποκτήσουν και οι οποίες θα διαπραγματεύονται με
βάση το αποϋλοποιημένο σύστημα. Εφιστάται η προσοχή στους επενδυτές ότι, αν δεν αναγράφεται στην
αίτηση εγγραφής ο αριθμός της Μερίδας Επενδυτή, ή αν οι αιτήσεις δεν είναι ορθά συμπληρωμένες ο
επενδυτής δυνατόν να αποκλείεται από την κατανομή των μετοχών.
Επιπρόσθετα, οι επενδυτές έχουν το δικαίωμα επιλογής αυτόματης πίστωσης των μετοχών που θα τους
παραχωρηθούν σε χειριστές της επιλογής τους με την αναγραφή του αντίστοιχου κωδικού του χειριστή στην
αίτησή τους.
Συνιστάται στους επενδυτές να ορίζουν εγκεκριμένο χρηματιστηριακό γραφείο σαν Χειριστή Μέλος στην
αίτηση εγγραφής και να προβαίνουν εγκαίρως στις αναγκαίες διευθετήσεις με το Μέλος αυτό, προκειμένου να
μπορούν αμέσως μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης να διενεργούν πράξεις επί των μετοχών που θα τους
κατανεμηθούν.
Εάν μετά το πέρας της Δημόσιας Προσφοράς διαπιστωθούν περισσότερες της μίας εγγραφής των ιδίων
φυσικών ή νομικών προσώπων, το σύνολο των εγγραφών αυτών θα αντιμετωπίζεται ως ενιαία εγγραφή και
θα ισχύουν οι σχετικοί κανόνες για την κατανομή των μετοχών που αναφέρονται παρακάτω.
Νοείται ότι η Πρόσκληση για Εγγραφή είναι ανοικτή στο ευρύ επενδυτικό κοινό χωρίς περιορισμό και σε αυτή
μπορεί να συμμετάσχουν οι συνδρομητές, οι επαγγελματίες και θεσμικοί επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων
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των επενδυτών που συμμετέχουν στην έκδοση προς επιλεγμένους επαγγελματίες επενδυτές και σε
περιορισμένο κύκλο προσώπων.
Αιτήσεις από εταιρείες θα πρέπει απαραίτητα να φέρουν τη σφραγίδα της εταιρείας και να υπογράφονται από
πρόσωπα που είναι δεόντως εξουσιοδοτημένα για το σκοπό αυτό και να επισυνάπτεται το σχετικό ψήφισμα
για την εν λόγω εξουσιοδότηση. Για ανήλικους αιτητές, οι αιτήσεις θα πρέπει να υπογράφονται από τον
κηδεμόνα. Αιτήσεις από δύο ή περισσότερα πρόσωπα που επιθυμούν να είναι συνιδιοκτήτες των μετοχών
πρέπει να υπογράφονται από κάθε πρόσωπο ξεχωριστά.
Η αποδέσμευση του ποσού που θα αναλογεί σε όλες τις νέες μετοχές, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών
που θα κατανεμηθούν σε επαγγελματίες επενδυτές, σε περιορισμένο κύκλο προσώπων, θα γίνει μετά την
εξασφάλιση της σχετικής έγκρισης του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου για εισαγωγή και
διαπραγμάτευση των μετοχών της Εταιρείας στην Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α.Κ..
4.3

Μέθοδος πληρωμής

Μέθοδος πληρωμής από συνδρομητές
Αιτήσεις εγγραφής από τους συνδρομητές θα γίνονται δεκτές μόνο σε Ευρώ (€) και εφόσον συνοδεύονται από
το αντίτιμο της αξίας των αιτηθέντων μετοχών, το οποίο μπορεί να καταβληθεί με εντολή χρέωσης τραπεζικού
λογαριασμού στη Marfin Popular Bank Public Co Ltd, ή με επιταγή σε διαταγή «Primetel Plc», στο δεσμευτικό
λογαριασμό με αριθμό 027-31-057254.
Μέθοδος πληρωμής από αριθμό επαγγελματιών επενδυτών και από περιορισμένο κύκλο προσώπων
Αιτήσεις εγγραφής από αριθμό επαγγελματιών επενδυτών και από περιορισμένο κύκλο προσώπων θα
γίνονται δεκτές μόνο Ευρώ (€) και εφόσον συνοδεύονται από το αντίτιμο της αξίας των αιτηθέντων μετοχών,
το οποίο μπορεί να καταβληθεί με εντολή χρέωσης τραπεζικού λογαριασμού στη Marfin Popular Bank Public
Co Ltd, ή με επιταγή σε διαταγή «Primetel Plc», στο δεσμευτικό λογαριασμό με αριθμό

027-31-057254.

Μέθοδος πληρωμής από το ευρύ επενδυτικό κοινό
Αιτήσεις εγγραφής από το ευρύ επενδυτικό κοινό θα γίνονται δεκτές μόνο Ευρώ (€) και εφόσον συνοδεύονται
από το αντίτιμο της αξίας των αιτηθέντων μετοχών, το οποίο μπορεί να καταβληθεί με εντολή χρέωσης
τραπεζικού λογαριασμού στη Marfin Popular Bank Public Co Ltd, ή με επιταγή σε διαταγή «Primetel Plc», στο
δεσμευτικό λογαριασμό με αριθμό 027-31-057254.
Γενικές πληροφορίες για την πληρωμή
Οι πιο πάνω λογαριασμοί σε Ευρώ (€) έχουν ανοιχτεί στη Marfin Popular Bank Public Co Ltd και αποτελούν
δεσμευμένους τραπεζικούς λογαριασμούς (escrow accounts) με δικαιούχο την Εταιρεία και εντολοδόχους από
κοινού την Εταιρεία και τον Ανάδοχο Υπεύθυνο Είσπραξης, Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία
Λίμιτεδ.
Το αντίτιμο της αξίας των αιτηθέντων μετοχών για τους επενδυτές, ορίζεται ως ο αριθμός των αιτουμένων
μετοχών επί την τιμή προσφοράς. Αιτήσεις που θα υποβάλλονται μετά τη λήξη της Δημόσιας Προσφοράς δε
θα λαμβάνονται υπόψη.
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Οι αιτήσεις εγγραφής θα γίνονται δεκτές μόνο εφόσον οι επενδυτές είναι δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι των
λογαριασμών βάσει των οποίων εγγράφονται.
Επιστροφή Ποσού
Μετά την οριστικοποίηση του αριθμού των μετοχών που θα αποκτήσει κάθε επενδυτής μετά την κατανομή και
παραχώρηση των νέων μετοχών, θα επιστρέφεται στον επενδυτή μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την
ημερομηνία που το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α.Κ. αποφασίσει ότι επιτυγχάνεται η ελάχιστη απαιτούμενη
διασπορά για την έναρξη της διαπραγμάτευσης των μετοχών στο Χ.Α.Κ., είτε με πίστωση σε τραπεζικό
λογαριασμό σε Ευρώ (€) στη Marfin Popular Bank Public Co Ltd που θα έχει υποδείξει στην αίτηση εγγραφής
του, είτε με αποστολή επιταγής σε Λίρες Κύπρου, το υπόλοιπο του ποσού που έχει καταβάλει, αφού
αφαιρεθεί η αξία των μετοχών που θα του παραχωρηθούν. Στο ποσό που θα επιστρέφεται θα
συμπεριλαμβάνεται, επίσης, ο τόκος που θα έχει κερδηθεί κατά την περίοδο που το ποσό αυτό θα είναι
κατατεθειμένο στο δεσμευτικό τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας, βάσει του επιτοκίου που θα φέρει ο
συγκεκριμένος λογαριασμός.
4.4

Γενικά στοιχεία κατανομής μετοχών στους επενδυτές

Η κατανομή των 15.102.000 μετοχών στους επενδυτές προβλέπεται καταρχήν να πραγματοποιηθεί ως εξής:
750.000 μετοχές θα διατεθούν δωρεάν σε μέλη του προσωπικού και αξιωματούχους της Εταιρείας στις 15
Ιουλίου 2008.
4.000.000 μετοχές θα διατεθούν στους συνδρομητές της Εταιρείας οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο
πελατολόγιο της Εταιρείας στις 6 Ιουνίου 2008 με τιμή διάθεσης που θα καθοριστεί από το Διοικητικό
Συμβούλιο της Εταιρείας.
7.500.000 μετοχές θα διατεθούν σε επαγγελματίες επενδυτές και σε περιορισμένο κύκλο προσώπων με
τιμή διάθεσης που θα καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
2.852.000 μετοχές θα διατεθούν με Δημόσια Προσφορά στο ευρύ κοινό με τιμή διάθεσης η οποία θα
καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και θα είναι ίση με αυτή που θα ισχύσει στη διάθεση των μετοχών
σε επαγγελματίες επενδυτές και σε περιορισμένο κύκλο προσώπων.
Σε περίπτωση που η ζήτηση σε μία από τις τρεις κατηγορίες (συνδρομητές, επαγγελματίες επενδυτές και
περιορισμένος κύκλος προσώπων και ευρύ κοινό) υπολείπεται της αντίστοιχης προσφοράς και δεν έχει
ικανοποιηθεί πλήρως η ζήτηση στην άλλη κατηγορία, οι πλεονάζουσες μετοχές θα μπορούν να μεταφέρονται
στην κατηγορία με την ανικανοποίητη ζήτηση. Σε αυτή την περίπτωση, παύει να ισχύει ο προαναφερόμενος
αριθμός μετοχών ο οποίος διατίθεται ανά κατηγορία επενδυτών.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δεν έχει δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση εγγραφής,
νοουμένου η αίτηση εγγραφής είναι ορθά συμπληρωμένη και έχουν επισυναφθεί τα απαραίτητα έγγραφα, και
τηρουμένων των προνοιών οποιασδήποτε νομοθεσίας, καθώς και των προνοιών του παρόντος Ενημερωτικού
Δελτίου, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό,.
Εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α.Κ. αποφασίσει ότι δεν επιτυγχάνεται επαρκής διασπορά για την
έναρξη της διαπραγμάτευσης των μετοχών στο Χ.Α.Κ., οι Ανάδοχος Υπεύθυνοι Είσπραξης, Λαϊκή Επενδυτική
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Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ, Κυπριακός Οργανισμός Επενδύσεων και Αξιών (CISCO) και οι λοιποί
συμμετέχοντες στη διάθεση θα επιστρέψουν οποιαδήποτε ποσά έχουν καταβάλει οι επενδυτές εντόκως.
Αν οι διαθέσιμες μετοχές δεν επαρκούν για την ικανοποίηση όλων των αιτήσεων εγγραφής σύμφωνα με τα
παραπάνω, η ικανοποίηση των αιτήσεων εγγραφής θα γίνει αναλογικά. Εάν μετά την κατανομή απομείνουν
αδιάθετες μετοχές, θα κατανεμηθεί από μία μετοχή στους επενδυτές που είχαν τα μεγαλύτερα παραληφθέντα
κλάσματα μετοχών, αν δε οι διαθέσιμες μετοχές δεν επαρκούν για την ικανοποίηση όλων των αιτήσεων
εγγραφής που είχαν το ίδιο κλάσμα μετοχών, θα διενεργηθεί κλήρωση προκειμένου να κατανεμηθεί σε κάθε
επενδυτή που θα κληρωθεί μία ακέραια μετοχή.
4.5

Ανακοίνωση Αποτελέσματος

Τα αποτελέσματα της παρούσας έκδοσης και προσφοράς 15.102.000 νέων μετοχών θα δημοσιοποιηθούν με
ανακοίνωση που θα δημοσιευθεί σε δύο (2) εφημερίδες παγκύπριας αμέσως μετά την ετοιμασία της τελικής
κατάστασης παραλαβής και καταχώρησης των αιτήσεων εγγραφής και της παραχώρησης των νέων μετοχών,
και που θα γνωστοποιηθεί στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
4.6

Επιστολές Παραχώρησης

Οι επιστολές παραχώρησης μετοχών θα αποσταλούν στους επενδυτές εντός 2 (δύο) εργάσιμων ημερών από
την ημερομηνία που το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου αποφασίσει ότι
επιτυγχάνεται η ελάχιστη απαιτούμενη διασπορά γα την έναρξη της διαπραγμάτευσης των μετοχών στο
Χ.Α.Κ..
4.7

Εισαγωγή Μετοχών στο Χ.Α.Κ.

Μετά την έκδοση και παραχώρηση των μετοχών που προσφέρονται με το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο, οι
υφιστάμενες μετοχές της Εταιρείας και οι μετοχές που θα προκύψουν από τη νέα έκδοση θα εισαχθούν στην
Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α.Κ. κατόπιν έγκρισης του Χ.Α.Κ. και υπό τον όρο ότι πληροί τα απαιτούμενα
κριτήρια διασποράς. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Χ.Α.Κ. και σε συνέχεια των Κανονιστικών
Αποφάσεων του Συμβουλίου του Χ.Α.Κ., η διασπορά των μετοχών της Εταιρείας η οποία θα εισάξει για
πρώτη φορά τις μετοχές της στο Χ.Α.Κ. στην Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α.Κ. είναι:
“Τουλάχιστον 10% των μετοχών που προτείνονται για εισαγωγή κατέχονται από το ευρύ κοινό και από
τουλάχιστον 100 φυσικά ή νομικά πρόσωπα και κανένας μέτοχος δεν ελέγχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό
μεγαλύτερο του 75%, που κατόπιν ειδικής απόφασης του Συμβουλίου σε περίπτωση νεοεισερχόμενου εκδότη
ή εκδότη για τον οποίο έχει γίνει πρόσφατα δημόσια πρόταση δυνατόν να επιτραπεί όπως φτάνει μέχρι το
90%”.
Επίσης, η Εταιρεία πριν από την εισαγωγή των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου θα πρέπει να
υποβάλει στις Αρχές του Χ.Α.Κ. αντίγραφο του τελικού προς δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου και να
υποβάλει το τελικό Εταιρικό Προφίλ (Company Profile).
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4.8

Διαπραγμάτευση Μετοχών στο Χ.Α.Κ.

Η διαπραγμάτευση των μετοχών θα αρχίσει σε ημερομηνία που θα ορίσει το Χ.Α.Κ. και εφόσον βεβαιωθεί ότι
έχουν ικανοποιηθεί οι όροι / αιρέσεις που ενδεχομένως να τεθούν και το Μητρώο Μετόχων της Εταιρείας έχει
κατατεθεί σε ηλεκτρονική μορφή και πληροί όλες τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από το Χ.Α.Κ. σύμφωνα
με τον Κανονισμό 4 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (καταχώρηση, διαπραγμάτευση και
εκκαθάριση άυλων κινητών αξιών) Κανονισμοί του 2001 για την εισαγωγή της Εταιρείας στο Κεντρικό
Μητρώο.
Μονάδα διαπραγμάτευσης είναι ο τίτλος της μίας (1) μετοχής. Οι μετοχές της Εταιρείας λόγω έναρξης της
κοινής πλατφόρμας στις 30 Οκτωβρίου 2006, θα διαπραγματεύονται σε Ευρώ (€) όπως και οι μετοχές όλων
των εισηγμένων εταιρειών στο Χ.Α.Κ..
5

Κύρια Χαρακτηριστικά και Δικαιώματα Μετοχικών Τίτλων

Τα κύρια χαρακτηριστικά και δικαιώματα των τίτλων που θα εκδοθούν βασίζονται στις πρόνοιες του σχετικού
ψηφίσματος για την έκδοση (βλέπετε Μέρος Δ15.1), στο Ιδρυτικό Έγγραφο και Καταστατικό της Εταιρείας
(βλέπετε επιλεγμένα άρθρα στο Μέρος Δ23 και στις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου.
Σύνοψη Δικαιωμάτων
Όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι συνήθεις ονομαστικές μετοχές και παρέχουν τα ίδια δικαιώματα στους
κατόχους τους. Σημειώνεται ότι το Καταστατικό της Εταιρείας δεν περιέχει ειδικά δικαιώματα υπέρ
συγκεκριμένων μετόχων. Οι νέες μετοχές της Εταιρείας που θα εκδοθούν με την παρούσα Έκδοση θα έχουν
τα ίδια δικαιώματα με τις υφιστάμενες μετοχές, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος καταβολής
μερίσματος. Δεν υφίστανται ξεχωριστές τάξεις μετοχών και δεν θα δημιουργηθούν νέες τάξεις μετοχών με την
παρούσα Έκδοση. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες και πλήρως αποπληρωμένες.
Τα Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών θα τυγχάνουν διαπραγμάτευσης στο Χ.Α.Κ. όπως αναφέρεται στο Μέρος ΣΤ
του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου. Μετά την εξάσκησή τους, θα μετατραπούν σε συνήθεις νέες μετοχές οι
οποίες θα εισαχθούν στο Χ.Α.Κ. και θα τυγχάνουν διαπραγμάτευσης.
Στον πίνακα που ακολουθεί, παρατίθενται βασικές πληροφορίες σχετικά με τις μετοχές και τα Δικαιώματα
Αγοράς Μετοχών:

Μετοχές

Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών

Νομοθεσία με βάση την
οποία εκδόθηκαν / θα
εκδοθούν

Σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο, τον
περί
Δημόσιας
Προσφοράς
και
Ενημερωτικού Δελτίου Νόμο του 2005 και
τον Κανονισμό 809/2004 της Επιτροπής
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο, τον
περί
Δημόσιας
Προσφοράς
και
Ενημερωτικού Δελτίου Νόμο του 2005 και
τον Κανονισμό 809/2004 της Επιτροπής
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Είδος κινητών αξιών

Ονομαστικές και άϋλες

Ονομαστικές και άϋλες

Τήρηση μητρώου

Κεντρικό Μητρώο Χ.Α.Κ.

Κεντρικό Μητρώο Χ.Α.Κ.

Νόμισμα Έκδοσης

Ευρώ (€)

Ευρώ (€)
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Νόμισμα
Διαπραγμάτευσης

Ευρώ (€)

Ευρώ (€)

Διαπραγμάτευση

Χ.Α.Κ. (Εναλλακτική Αγορά)

Χ.Α.Κ. (Εναλλακτική Αγορά)

Δικαίωμα μερίσματος /
δικαίωμα στα κέρδη του
εκδότη.

Όλες οι μετοχές έχουν τα ίδια δικαιώματα
μερίσματος. Για να είναι δυνατή η πληρωμή
μερίσματος η Εταιρεία θα πρέπει να
διαθέτει ικανοποιητικά αποθεματικά προς
διανομή (κυρίως συσσωρευμένα κέρδη της
παρούσας και προηγούμενων χρήσεων και
τυχόν άλλα αποθεματικά διαθέσιμα για
διανομή).

Όχι

Δεν υπάρχει πρόνοια για ελάχιστο
υποχρεωτικό μέρισμα ή για συγκεκριμένες
ημερομηνίες
πληρωμής.
Η
διανομή
μερίσματος αποφασίζεται από τη Γενική
Συνέλευση μετά από εισήγηση του
Διοικητικού Συμβουλίου, η δε σχετική
εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου
αποτελεί το ανώτατο όριο του προς
διανομή μερίσματος.
Δεν υπάρχει πρόνοια χρόνου παραγραφής
μερισμάτων στο Καταστατικό της Εταιρείας.
Δεν υπάρχουν περιορισμοί στα μερίσματα
που θα καταβληθούν σε μη φορολογικούς
κάτοικους Κύπρου. Η φορολογία των
μερισμάτων / παρακράτηση φόρου για
κάτοικους και μη κάτοικους Κύπρου
παρατίθεται στο Μέρος Η2.
Δικαιώματα ψήφου.

Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας
ψήφου. Συνήθεις αποφάσεις λαμβάνονται
με πλειοψηφία 50% σε Γενική Συνέλευση
των μετόχων, εκτός από αποφάσεις που
χρειάζονται ειδική πλειοψηφία της τάξης
του 75% (ειδικά ψηφίσματα).

Όχι

Δικαίωμα προτίμησης
στην εγγραφή κινητών
αξιών της ίδιας
κατηγορίας.

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας,
νέες μετοχές θα προσφέρονται πρώτα
στους μετόχους της Εταιρείας, κατ’
αναλογία (pro – rata) της συμμετοχής του
κάθε μετόχου στο κεφάλαιο της Εταιρείας.
Το δικαίωμα προτίμησης μπορεί να
διαφοροποιηθεί
με
ειδικό
ψήφισμα
(πλειοψηφία 75%) σε Γενική Συνέλευση
των μετόχων.

Δεν ισχύει

Δικαίωμα σε τυχόν
πλεόνασμα σε περίπτωση
εκκαθάρισης.

Σε περίπτωση εκκαθάρισης, οι μέτοχοι
δικαιούνται συμμετοχή κατ’ αναλογία των
μετοχών
που
κατέχουν
σε
τυχόν
πλεόνασμα που δυνατόν να διανείμει ο

Όχι
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εκκαθαριστής
(άρθρο
Καταστατικού της Εταιρείας).
Ρήτρες εξαγοράς / ρήτρες
μετατροπής.

131

Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες
εξαγοράς ή ρήτρες μετατροπής.

του

ρήτρες

Σημειώνεται ότι σε περιπτώσεις υποβολής
δημόσιας
πρότασης
εξαγοράς
ή
συγχώνευσης
ισχύουν
οι
σχετικοί
Κανονισμοί (1997-2006) του περί Αξιών και
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου οι
οποίοι περιέχουν πρόνοιες για την ίση
μεταχείριση των μετόχων. Ισχύουν επίσης
σχετικές πρόνοιες του περί Εταιρειών
Νόμου Κεφ.113 της Κύπρου σε περίπτωση
απόκτησης ποσοστού πέραν του 90%
όπου
δυνατόν
να
ενεργοποιούνται
πρόνοιες για υποχρεωτική απόκτηση του
εναπομείναντος ποσοστού.
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ΣΤ. ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΔΑΜ)

Όροι έκδοσης Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών (ΔΑΜ) 2008/2011
1

Συνοπτικές Πληροφορίες Έκδοσης ΔΑΜ 2008/2011

Αναλογία προσφοράς ΔΑΜ:

Ένα (1) ΔΑΜ για κάθε έξι (6) μετοχές της Εταιρείας που
κατέχονται.

Αριθμός ΔΑΜ που θα εκδοθούν:

26.297.000

Αναλογία Εξάσκησης ΔΑΜ:

Κάθε ένα (1) ΔΑΜ που θα εξασκείται θα μετατρέπεται σε μία (1)
μετοχή της Εταιρείας.

Τιμή Εξάσκησης ΔΑΜ:

Η τιμή εξάσκησης των ΔΑΜ θα ισούται με τον μέσο όρο της
τιμής κλεισίματος της μετοχής της Εταιρείας τρεις μήνες πριν
από την έναρξη της κάθε περιόδου εξάσκησης ΔΑΜ μείον 30%
με ελάχιστη τιμή εξάσκησης την τιμή έκδοσης των νέων
μετοχών.

Περίοδος Εξάσκησης ΔΑΜ:

1-10 Δεκεμβρίου 2008
1-10 Δεκεμβρίου 2009
1-10 Δεκεμβρίου 2010
1-10 Δεκεμβρίου 2011

Τελευταία Ημερομηνία Εξάσκησης ΔΑΜ:

10 Δεκεμβρίου 2011

Τρόπος Πληρωμής:

Καταβολή της τιμής εξάσκησης ανά ΔΑΜ (όπως αυτή θα
καθορίζεται και θα ανακοινώνεται στο Χ.Α.Κ. και τον Κυπριακό
ημερήσιο τύπο)

μαζί με

Παραχώρησης των ΔΑΜ.
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2

Χρονοδιάγραμμα Έκδοσης ΔΑΜ 2008/2011

Ημερομηνίες

Γεγονότα

Θα είναι η ίδια με την

Ημερομηνία έγκρισης εισαγωγής των ΔΑΜ. Μέτοχοι οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι

ημερομηνία επίτευξης της

στο Μητρώο Μελών της Εταιρείας κατά την ημερομηνία έκδοσης των νέων μετοχών θα

ελάχιστης διασποράς και

έχουν και το δικαίωμα να αποκτήσουν δωρεάν ένα (1) ΔΑΜ για κάθε έξι (6) μετοχές

έγκριση από το ΔΣ του

που θα κατέχουν.

Χ.Α.Κ. για εισαγωγή και
διαπραγμάτευση των
μετοχών στο Χ.Α.Κ..
Θα είναι η ίδια ημερομηνία

Ημερομηνία αποστολής των επιστολών παραχώρησης ΔΑΜ 2008/2011.

με την ημερομηνία

(η επιστολή παραχώρησης ΔΑΜ θα είναι κοινή με την επιστολή παραχώρησης των

αποστολής παραχώρησης

μετοχών)

των μετοχών.
Η ημερομηνία θα

Ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης και μεταβίβασης των ΔΑΜ 2008/2011.

ανακοινωθεί εφόσον το

(εφόσον το Χ.Α.Κ. βεβαιωθεί ότι το μητρώο των ΔΑΜ της Εταιρείας έχει κατατεθεί σε

Χ.Α.Κ. βεβαιωθεί ότι το

ηλεκτρονική μορφή και πληροί όλες τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από το Χ.Α.Κ.)

μητρώο των ΔΑΜ της
Εταιρείας έχει κατατεθεί
σε ηλεκτρονική μορφή και
πληροί όλες τις
προϋποθέσεις που έχουν
τεθεί από το Χ.Α.Κ.
1-10 Δεκεμβρίου 2008

Περίοδος εξάσκησης των ΔΑΜ 2008/2011 για αγορά μετοχών της Εταιρείας.

1-10 Δεκεμβρίου 2009
1-10 Δεκεμβρίου 2010
1-10 Δεκεμβρίου 2011
5 εργάσιμες ημέρες μετά

Ημερομηνία έκδοσης και αποστολή των επιστολών παραχώρησης για τις μετοχές που

τις 10 Δεκεμβρίου κάθε

προκύπτουν από την εξάσκηση των ΔΑΜ.

χρόνου από

(εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την τελευταία ημερομηνία της κάθε περιόδου

το 2008 μέχρι το 2011.

εξάσκησης)

Δέκα (10) εργάσιμες

Ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης και μεταβίβασης των μετοχών της Εταιρείας

ημέρες από την

που θα προκύψουν από την εξάσκηση των ΔΑΜ.

ημερομηνία αποστολής

(δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία αποστολής των επιστολών

των επιστολών

παραχώρησης των νέων μετοχών και εφόσον το Χ.Α.Κ. βεβαιωθεί ότι το μητρώο των

παραχώρησης των νέων

κατόχων των συνήθων μετοχών της Εταιρείας έχει κατατεθεί σε ηλεκτρονική μορφή και

μετοχών

πληροί όλες τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από το Χ.Α.Κ.)

Σημειώνεται ότι το πιο πάνω χρονοδιάγραμμα είναι ενδεικτικό έτσι ώστε το κοινό να έχει μια αρχική χρονική
εκτίμηση των ενεργειών μέχρι την έναρξη της διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α.Κ.. Το πιο
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πάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αρκετούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί με
σχετική ανακοίνωση στο Χ.Α.Κ. και μέσω του τύπου.
3

Έκδοση Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών (ΔΑΜ) 2008/2011

Σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ημερομηνίας 4 Σεπτεμβρίου 2007 θα
εκδοθούν και θα παραχωρηθούν 26.267.000 δωρεάν Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών 2008/2011 (ΔΑΜ) στους
Μετόχους που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μελών της Εταιρείας κατά την ημερομηνία έκδοσης των νέων
μετοχών, με αναλογία ένα (1) ΔΑΜ για κάθε έξι (6) μετοχές που κατέχονται.
Κάθε ΔΑΜ με την εξάσκηση του θα παρέχει στον κάτοχό του το δικαίωμα να αγοράσει μία (1) μετοχή της
Εταιρείας κατά τις περιόδους 1-10 Δεκεμβρίου 2008, 1-10 Δεκεμβρίου 2009, 1-10 Δεκεμβρίου 2010 και 1-10
Δεκεμβρίου 2011. Η τιμή εξάσκησης των ΔΑΜ θα ισούται με τον μέσο όρο της τιμής κλεισίματος της μετοχής της
Εταιρείας τρεις μήνες πριν από την έναρξη της κάθε περιόδου εξάσκησης ΔΑΜ μείον 30% με ελάχιστη τιμή
εξάσκησης την τιμή έκδοσης των νέων μετοχών.
Ο συνολικός αριθμός των ΔΑΜ που θα εκδοθούν δεν θα υπερβαίνει το 20% του εκδοθέντος μετοχικού
κεφαλαίου της Εταιρείας.
Κατά την παραχώρηση των Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών κλασματικά υπόλοιπα θα αγνοούνται.
4

Επιστολή Παραχώρησης ΔΑΜ

Η επιστολή παραχώρησης των ΔΑΜ θα είναι κοινή με την επιστολή παραχώρησης των μετοχών (βλέπε Μέρος
Ε4.6).
5

Εισαγωγή και Διαπραγμάτευση ΔΑΜ στο Χ.Α.Κ.

Τα ΔΑΜ θα εισαχθούν στο Χ.Α.Κ. εφόσον προηγηθεί η κατάθεση στο Χ.Α.Κ. του μητρώου κατόχων ΔΑΜ σε
ηλεκτρονική μορφή και εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από το Χ.Α.Κ..
Τα ΔΑΜ είναι μεταβιβάσιμα και θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α.Κ.. Μέλη του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
θα προβαίνουν σε πράξεις αγοράς και πώλησης των ΔΑΜ και θα εξαγγέλλουν τιμές στο Χ.Α.Κ. στις οποίες
είναι διατεθειμένα να αγοράζουν και να πωλούν τα Δικαιώματα αυτά. Η διαπραγμάτευση των ΔΑΜ θα αρχίσει
εφόσον το Χ.Α.Κ. βεβαιωθεί ότι το μητρώο των ΔΑΜ της Εταιρείας έχει κατατεθεί σε ηλεκτρονική μορφή και
πληροί όλες τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από το Χ.Α.Κ., σύμφωνα με τον Κανονισμό 4 των περί Αξιών
και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (καταχώρηση, διαπραγμάτευση και εκκαθάριση άυλων κινητών αξιών)
Κανονισμών του 2001, για την εισαγωγή της Εταιρείας στο Κεντρικό Μητρώο. Σημειώνεται ότι δύο (2)
εργάσιμες μέρες πριν από την κάθε περίοδο εξάσκησης των ΔΑΜ δε θα γίνονται οποιεσδήποτε μεταβιβάσεις
των ΔΑΜ.
6

Μεταβίβαση και Διαβίβαση ΔΑΜ

(α)

Κάθε Δικαίωμα Αγοράς Μετοχών θα είναι εγγεγραμμένο στο “Μητρώο Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών”

και θα είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμο, εξ’ ολοκλήρου ή μερικώς, υπό τον όρο της παραγράφου (β) πιο κάτω, με
το άνοιγμα λογαριασμού διαπραγμάτευσης με συγκεκριμένο Μέλος του Χ.Α.Κ. και δίνοντας πρόσβαση των
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ΔΑΜ στο Μέλος αυτό. Εάν ο μέτοχος έχει ήδη λογαριασμό διαπραγμάτευσης με συγκεκριμένο Μέλος, δεν
είναι απαραίτητο το άνοιγμα νέου λογαριασμού, εφόσον δοθεί πρόσβαση στο Μέλος αυτό για μεταβίβαση
μέρους ή του συνόλου των ΔΑΜ. Οι μεταβιβάσεις των ΔΑΜ θα γίνονται στα πλαίσια της νομοθεσίας του
Χ.Α.Κ..
(β)

Κάθε μεταβίβαση καταχωρείται στο Κεντρικό Μητρώο και οι αξίες εγγράφονται στο όνομα του

δικαιούχου την τρίτη εργάσιμη ημέρα από την κατάρτιση της συναλλαγής.
(γ)

Καμιά μεταβίβαση ΔΑΜ για εγγραφή σε κλασματική μετοχή δεν μπορεί να πραγματοποιείται.

(δ)

Υπό τους όρους (α), (β) και (γ) πιο πάνω, οι πρόνοιες του Καταστατικού της Εταιρείας, αναφορικά με τη

μεταβίβαση και διαβίβαση μετοχών και την έκδοση επιστολών παραχώρησης θα ισχύουν και αναφορικά με τα
Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών. Η διαπραγμάτευση και η μεταβίβαση των μετοχών που θα προκύπτουν από
την εξάσκηση των ΔΑΜ θα γίνονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του Χ.Α.Κ..
7

Εξάσκηση Δικαιώματος Αγοράς Μετοχών

Τιμή Εξάσκησης ΔΑΜ: Μέσος όρος της τιμής κλεισίματος κατά τους τρεις μήνες που προηγούνται της
εκάστοτε Περιόδου Άσκησης ΔΑΜ μείον 30% με ελάχιστη Τιμή Άσκησης ΔΑΜ
την τιμή έκδοσης νέων μετοχών.
Περίοδοι Εξάσκησης ΔΑΜ:

1-10 Δεκεμβρίου 2008
1-10 Δεκεμβρίου 2009
1-10 Δεκεμβρίου 2010
1-10 Δεκεμβρίου 2011

Τελευταία Ημερομηνία Εξάσκησης ΔΑΜ: 10 Δεκεμβρίου 2011

Ο εγγεγραμμένος κάτοχος ενός (1) ΔΑΜ θα έχει το δικαίωμα να αγοράσει μία (1) μετοχή της Εταιρείας κατά τις
περιόδους εξάσκησης ΔΑΜ, στην τιμή εξάσκησης ΔΑΜ, πληρωτέα εξ’ ολοκλήρου.
Η τιμή εξάσκησης ΔΑΜ ή/ και ο αριθμός των μετοχών στις οποίες θα δικαιούται ο κάτοχος του ΔΑΜ να το
μετατρέψει, θα υπόκειται σε αναπροσαρμογή σύμφωνα με τις πρόνοιες που αναφέρονται στο Μέρος ΣΤ7 του
παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.
Με την εξάσκηση των ΔΑΜ και την πληρωμή της τιμής εξάσκησης ΔΑΜ, τα ΔΑΜ θα παύσουν να ισχύουν ως
Δικαιώματα και θα μετατρέπονται σε μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας σε αναλογία μία (1) μετοχή ονομαστικής
αξίας €0,17 (£0,10) για κάθε ένα (1) ΔΑΜ που θα ασκείται.
Αν ο κάτοχος των ΔΑΜ επιλέξει να μην ασκήσει όλα ή μέρος των ΔΑΜ του, όπως αναγράφονται στη σχετική
επιστολή παραχώρησης μέχρι την τελευταία ημερομηνία εξάσκησης των ΔΑΜ, δηλαδή την 10η Δεκεμβρίου
2011, τότε η προσφορά αυτή θα θεωρείται ότι δεν έχει γίνει αποδεκτή και ο κάτοχος θα χάνει το δικαίωμα
εξάσκησης και τα ΔΑΜ αυτά δε θα ισχύουν αλλά θα καθίστανται άκυρα.
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8

Διαδικασία Εξάσκησης ΔΑΜ

Τρόπος πληρωμής
Όπως αναφέρεται και πιο πάνω, στους εγγεγραμμένους κατόχους των ΔΑΜ θα αποστέλλεται επιστολή
παραχώρησης για ΔΑΜ στην οποία θα αναγράφεται ο αριθμός των μετοχών που δικαιούνται να αγοράσουν
ασκώντας τα ΔΑΜ τους.
Για να ασκήσει το ΔΑΜ, ο κάτοχός του πρέπει να συμπληρώσει και να υπογράψει τη σχετική ειδοποίηση που
υπάρχει στην επιστολή παραχώρησης δηλώνοντας τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες ασκείται το ΔΑΜ
και να το καταθέσει μαζί με το απαιτούμενο ποσό (αριθμός μετοχών για τις οποίες ασκεί το ΔΑΜ
πολλαπλασιαζόμενο με την ισχύουσα τιμή εξάσκησης των ΔΑΜ) με επιταγή σε διαταγή “Primetel Plc – ΔΑΜ
2008/2011” και να τα παραδώσουν στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, Λεωφόρος Ομονοίας 141, The
Maritime Centre, 3045, Λεμεσός.
Η αίτηση επί της επιστολής παραχώρησης θα πρέπει να παραδίδεται έγκαιρα, εντός της κάθε περιόδου
εξάσκησης, συγκεκριμένα, πριν τις 13:00 μ.μ. της τελευταίας ημερομηνίας κάθε περιόδου εξάσκησης.
Εφόσον κατατεθεί η επιστολή παραχώρησης, η ειδοποίηση καθίσταται αμετάκλητη. Οι επιταγές μπορεί να
παρουσιαστούν για εξαργύρωση από την Εταιρεία μόλις ληφθούν. Η συμπλήρωση και παράδοση της
επιστολής παραχώρησης και της συνοδευτικής επιταγής θα θεωρείται ως εγγύηση ότι η επιταγή θα πληρωθεί
όταν αυτή παρουσιαστεί. Σε περίπτωση που η επιταγή επιστραφεί απλήρωτη για οποιοδήποτε λόγο τότε θα
θεωρηθεί ότι ο κάτοχος δεν έχει ασκήσει τα ΔΑΜ του.
Σε περίπτωση που ο κάτοχος των ΔΑΜ δεν έχει στην κατοχή του επιστολή παραχώρησης, για να εξασκήσει τα ΔΑΜ
ο κάτοχος θα πρέπει κατά την περίοδο εξάσκησης των ΔΑΜ να απευθυνθεί στα γραφεία διεύθυνσης της Εταιρείας
μέσω των οποίων θα μπορεί να εξασφαλίσει σχετική επιστολή παραχώρησης έτσι ώστε να είναι σε θέση να
εξασκήσει τα ΔΑΜ του. Αφού προμηθευτεί τη σχετική επιστολή παραχώρησης ο κάτοχος των ΔΑΜ θα πρέπει να
δηλώσει τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες ασκείται το ΔΑΜ και να καταθέσει το απαιτούμενο ποσό (αριθμός
μετοχών για τις οποίες ασκεί το ΔΑΜ πολλαπλασιαζόμενο με την τιμή εξάσκησης των ΔΑΜ) όπως αναφέρεται πιο
πάνω.
Υπενθύμιση Τελευταίας Ημερομηνίας, Τιμής Εξάσκησης Δικαιώματος και Τρόπου Πληρωμής
Η Εταιρεία θα υπενθυμίσει τους κατόχους των ΔΑΜ σε χρονικό διάστημα που δεν είναι μικρότερο των 20
ημερών και μεγαλύτερο των 45 ημερών από την πρώτη ημέρα της εκάστοτε περιόδου εξάσκησης των ΔΑΜ,
για την περίοδο εξάσκησης και τον τρόπο πληρωμής των ΔΑΜ, με:
γραπτή ειδοποίηση προς τους κατόχους των ΔΑΜ
γραπτή ανακοίνωση προς το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, και
ανακοίνωση σε δύο εφημερίδες παγκύπριας κυκλοφορίας.
Η τιμή εξάσκησης ΔΑΜ θα ανακοινώνεται στο Χ.Α.Κ. και σε δύο εφημερίδες παγκύπριας κυκλοφορίας το
αργότερο την πρώτη ημέρα εξάσκησης ΔΑΜ της εκάστοτε περιόδου εξάσκησης ΔΑΜ.
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Παραχώρηση Μετοχών από την Εξάσκηση των ΔΑΜ
Οι νέες μετοχές που θα προκύψουν από την εξάσκηση των ΔΑΜ θα καταχωρούνται στο Κεντρικό Μητρώο και
θα εγγράφονται στο όνομα του δικαιούχου με τη συμπλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών από το
Χ.Α.Κ. και αφού η Εταιρεία καταθέσει το μητρώο των κατόχων των νέων μετοχών της Εταιρείας σε
ηλεκτρονική μορφή στο Χ.Α.Κ..
Επιστολή Παραχώρησης Μετοχών από την Εξάσκηση των ΔΑΜ
Οι επιστολές παραχώρησης για τις μετοχές που θα προκύψουν από την εξάσκηση των Δικαιωμάτων Αγοράς
Μετοχών, θα εκδοθούν και θα ταχυδρομηθούν μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την τελευταία
ημερομηνία της κάθε περιόδου εξάσκησης των ΔΑΜ.
Διαπραγμάτευση μετοχών που προκύπτουν από την εξάσκηση των ΔΑΜ
Οι μετοχές που θα προκύψουν από την εξάσκηση των ΔΑΜ, θα εισαχθούν και θα διαπραγματεύονται στο
Χ.Α.Κ. σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες μετά την αποστολή επιστολών παραχώρησης των εν λόγω μετοχών
στους δικαιούχους, και εφόσον το Χ.Α.Κ. βεβαιωθεί ότι το μητρώο των κατόχων των συνήθων μετοχών της
Εταιρείας έχει κατατεθεί σε ηλεκτρονική μορφή και πληροί όλες τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από το
Χ.Α.Κ. σύμφωνα με τον Κανονισμό 4 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (καταχώρηση,
διαπραγμάτευση και εκκαθάριση άυλων κινητών αξιών) Κανονισμοί του 2001 για την εισαγωγή της Εταιρείας
στο Κεντρικό Μητρώο. Οι εν λόγω μετοχές που θα εισαχθούν στο Χ.Α.Κ. θα είναι στην ίδια κατηγορία με τις
υφιστάμενες ήδη εισηγμένες συνήθεις μετοχές της Εταιρείας (rank pari passu).
Ταξινόμηση μετοχών που προκύπτουν από την εξάσκηση των ΔΑΜ
Οι νέες μετοχές που θα προκύψουν από την εξάσκηση των ΔΑΜ θα τίθενται αμέσως στην ίδια κατηγορία με
τις υφιστάμενες συνήθεις μετοχές (rank pari passu) ονομαστικής αξίας των €0,17 (£0,10) και θα δικαιούνται να
συμμετάσχουν σε οποιαδήποτε καταβολή μερίσματος, με ημερομηνία αρχείου που έπεται της κάθε περιόδου
άσκησής τους. Οι μετοχές αυτές δε θα δικαιούνται να συμμετάσχουν σε μερίσματα που πληρώθηκαν πριν
από την εν λόγω ημερομηνία αρχείου.
Επίσης, οι πιο πάνω συνήθεις μετοχές, θα τυγχάνουν του ίδιου χειρισμού αναφορικά με θέματα συμμετοχής
στα κέρδη της Εταιρείας και σε τυχόν πλεόνασμα από εκκαθάριση αυτής ως οι υφιστάμενες συνήθεις μετοχές
της Εταιρείας.
Σημειώνεται ότι δεν υπάρχουν οποιεσδήποτε ρήτρες εξαγοράς ή ρήτρες μετατροπής για τις μετοχές αυτές.
Διάθεση μη ασκηθέντων Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών
Σε περίπτωση που θα προκύψει αδιάθετο υπόλοιπο ΔΑΜ (μη ασκηθέντα ΔΑΜ) το οποίο θα υπολογιστεί αμέσως
μετά την εκπνοή της τελευταίας ημερομηνίας της τελευταίας περιόδου εξάσκησης των ΔΑΜ, δηλαδή στις
10 Δεκεμβρίου 2011, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει το δικαίωμα να διαθέσει οποιαδήποτε ΔΑΜ που δεν
ασκηθούν από τους δικαιούχους κατά την απόλυτη κρίση του προς όφελος της Εταιρείας στην ίδια τιμή με τους
ίδιους όρους, εντός δεκατεσσάρων (14) εργάσιμων ημερών από την τελευταία ημερομηνία της τελευταίας περιόδου
εξάσκησης των ΔΑΜ.
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Ανακοίνωση Αποτελέσματος
Εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών μετά την τελευταία ημερομηνία της κάθε περιόδου εξάσκησης των ΔΑΜ, η
Εταιρεία θα προβαίνει σε ανακοίνωση στην οποία θα δημοσιεύεται το αποτέλεσμα σε εφημερίδα παγκύπριας
κυκλοφορίας.
9

Αναπροσαρμογή της τιμής εξάσκησης και του αριθμού των ΔΑΜ

Οι όροι εξάσκησης των ΔΑΜ θα τροποποιούνται σε περιπτώσεις που η Εταιρεία προχωρεί σε μεταβολή του
μετοχικού κεφαλαίου, δηλαδή υποδιαίρεσης ή ενοποίησης των εκδοθείσων μετοχών, καθώς και σε
περιπτώσεις έκδοσης δικαιωμάτων προτίμησης (rights issue) για αγορά νέων μετοχών, παραχώρησης
δωρεάν μετοχών (bonus issue), έκδοσης Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών (warrants issue) και άλλων τίτλων
που παρέχουν δικαίωμα αγοράς ή μετατρέπονται σε μετοχές της Εταιρείας. Οι τροποποιημένοι όροι
εξάσκησης θα κοινοποιούνται με άμεση ανακοίνωση στο Χ.Α.Κ. και με τους πιο κάτω τρόπους:
με γραπτή κοινοποίηση στους κατόχους των ΔΑΜ μετά τη λήψη της σχετικής απόφασης του
Διοικητικού Συμβουλίου, μέσα στην προκαθορισμένη από τους Κανονισμούς του Χ.Α.Κ. περίοδο.
με ανακοίνωση στον τύπο (για σκοπούς της παρούσας, ανακοίνωση στον τύπο θεωρείται η
δημοσίευση σε εφημερίδα παγκύπριας κυκλοφορίας) και
με γραπτή ανακοίνωση στο Χ.Α.Κ..
Υποδιαίρεση ή Ενοποίηση
Κατά την υποδιαίρεση ή ενοποίηση των μετοχών της Εταιρείας κατά ή πριν από την κάθε περίοδο εξάσκησης
του ΔΑΜ, ο αριθμός ή/και η ονομαστική αξία των μετοχών που θα δικαιούται ο κάτοχος του ΔΑΜ κατά την
εξάσκηση του ΔΑΜ, θα αυξάνεται ή θα μειώνεται, ανάλογα με την περίπτωση, κατ’ αναλογία, και η τιμή
εξάσκησης του ΔΑΜ θα προσαρμόζεται ανάλογα με την ημερομηνία που ισχύει η υποδιαίρεση ή ενοποίηση.
Οι ελεγκτές της Εταιρείας θα επιβεβαιώνουν γραπτώς τις αναπροσαρμογές και η σχετική βεβαίωση θα
αποστέλλεται από την Εταιρεία στους κατόχους των ΔΑΜ και το Χ.Α.Κ., και η Εταιρεία θα αποστέλλει σε κάθε
κάτοχο των ΔΑΜ ενημερωτικές καταστάσεις μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες. Κλασματικά υπόλοιπα θα
αγνοούνται.
Εκδόσεις Δωρεάν Μετοχών και Δικαιωμάτων Προτίμησης (rights issue), Δικαιωμάτων Αγοράς ή
Άλλων Τίτλων που Παρέχουν Δικαίωμα Αγοράς ή Μετατρέπονται σε Μετοχές
Σε περιπτώσεις:
(α) παραχώρησης δωρεάν μετοχών στους μετόχους της Εταιρείας (Bonus Issue), και
(β) προσφοράς Δικαιωμάτων Προτίμησης (rights issue) στους μετόχους της Εταιρείας,
το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να επεκτείνει ταυτόχρονα την προσφορά στους κατόχους ΔΑΜ
όπως θα έπραττε αν τα ΔΑΜ είχαν εξασκηθεί την ημέρα που αμέσως προηγείται της ημερομηνίας κατά την
οποία ισχύει η περίπτωση (α) ή (β) πιο πάνω, με βάση τους όρους που ισχύουν κατά την περίοδο εξάσκησης
των ΔΑΜ.
Εφόσον στις περιπτώσεις των γεγονότων (α) και (β) το Διοικητικό Συμβούλιο θα επεκτείνει την προσφορά
στους κατόχους ΔΑΜ, δε θα αναπροσαρμόζεται η τιμή εξάσκησης ΔΑΜ ούτε ο αριθμός των ΔΑΜ.
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Αν όμως το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίσει ότι η προσφορά δικαιωμάτων προτίμησης (rights
issue) ή η έκδοση δωρεάν μετοχών (bonus issue) δεν θα επεκταθεί στους κατόχους των ΔΑΜ, τότε η τιμή
εξάσκησης ΔΑΜ ή/και ο αριθμός των μετοχών θα αναπροσαρμόζονται και οι ελεγκτές θα επιβεβαιώνουν
γραπτώς τις αναπροσαρμογές μέσω ειδοποίησης που θα αποστέλλεται σε κάθε κάτοχο των ΔΑΜ. Η Τιμή
εξάσκησης ή/και ο αριθμός των ΔΑΜ θα αναπροσαρμόζονται όπως φαίνεται πιο κάτω:
Σε περίπτωση έκδοσης δικαιωμάτων προτίμησης (rights issue):
Τ= (Α + Γ) x Ε
(Α + Β)
Στην περίπτωση έκδοσης δικαιωμάτων προτίμησης νέων μετοχών στους μετόχους η τιμή εξάσκησης θα
αναπροσαρμόζεται αμέσως την προηγούμενη ημερομηνία συναλλαγών από την ημερομηνία που η μετοχή θα
αρχίσει να διαπραγματεύεται αφαιρεμένου του δικαιώματος προτίμησης (rights issue).
Σε περίπτωση παραχώρησης δωρεάν μετοχών (bonus issue):
Τ= (Α x Ε)
(Α + Β)

όπου:
Τ = αναπροσαρμοσμένη τιμή εξάσκησης ΔΑΜ
Α = αριθμός συνήθων εκδομένων μετοχών της Εταιρείας κατά την ημερομηνία ισχύος της νέας έκδοσης
Β = αριθμός συνήθων μετοχών που θα εκδοθούν με τη νέα έκδοση
Γ=ΒxΔ
Ζ
Δ = η τιμή αγοράς της μετοχής που εκδίδεται σύμφωνα με τους όρους της έκδοσης δικαιωμάτων προτίμησης
(rights issue)
E = η τιμή εξάσκησης ΔΑΜ που ίσχυε την αμέσως προηγούμενη ημερομηνία συναλλαγών από την
ημερομηνία που η μετοχή θα αρχίσει να τυγχάνει διαπραγμάτευσης ex-rights ή ex-bonus.
Ζ = η μέση τιμή κλεισίματος της μετοχής της Εταιρείας κατά την τελευταία ημέρα που η μετοχή ετύγχανε
διαπραγμάτευσης στην αγορά πριν την ανακοίνωση της έκδοσης.
Για τους σκοπούς της πρόνοιας αυτής “μέση τιμή κλεισίματος της μετοχής στην αγορά κατά την τελευταία
ημέρα”, σημαίνει τη μέση τιμή κλεισίματος της μετοχής όπως θα εμφανίζεται στο ημερήσιο δελτίο τιμών
μετοχών που δημοσιεύει το Χ.Α.Κ.. Σε περίπτωση που δεν εμφανίζεται τιμή στο ημερήσιο δελτίο τιμών
μετοχών που δημοσιεύει το Χ.Α.Κ. κατά την τελευταία ημέρα που η μετοχή ετύγχανε διαπραγμάτευσης στο
Χ.Α.Κ. πριν την ανακοίνωση της έκδοσης η “μέση τιμή κλεισίματος” υπολογίζεται ως μέσος όρος της μέσης
τιμής κλεισίματος για τις τελευταίες πέντε (5) εργάσιμες ημέρες που θα προηγηθούν της ημερομηνίας
ανακοίνωσης της έκδοσης.
(γ) σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, η τιμή εξάσκησης θα αναπροσαρμόζεται με τον τρόπο που θα
επιβεβαιώσουν οι ελεγκτές ως τον καταλληλότερο.
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Η Εταιρεία θα εκδίδει άμεσα ανακοίνωση στο Χ.Α.Κ. για οποιεσδήποτε αναπροσαρμογές και θα κοινοποιεί τις
αλλαγές αυτές στους κατόχους των ΔΑΜ μέσα στην προκαθορισμένη από τους Κανονισμούς του Χ.Α.Κ.
περίοδο.
Συμμετοχή σε άλλες εκδόσεις
Αν σε οποιαδήποτε ημερομηνία κατά ή πριν την τελευταία ημερομηνία εξάσκησης των ΔΑΜ η Εταιρεία προβεί
σε οποιαδήποτε παραχώρηση ή προσφορά για αγορά ή πρόσκληση για εγγραφή σχετικά με οποιαδήποτε νέα
ΔΑΜ ή άλλες αξίες οι οποίες παρέχουν δικαίωμα αγοράς νέων μετοχών της Εταιρείας ή μετατρέπονται σε
μετοχές της Εταιρείας, η Εταιρεία θα επεκτείνει ταυτόχρονα παρόμοια παραχώρηση ή προσφορά για αγορά
ή πρόσκληση για εγγραφή στους κατόχους των ΔΑΜ όπως θα έπραττε αν τα ΔΑΜ είχαν ασκηθεί την
ημέρα που αμέσως προηγείται της ημερομηνίας κατά την οποία ισχύει η παραχώρηση ή η προσφορά, ή η
πρόσκληση για εγγραφή με βάση τους ισχύοντες όρους. Η τιμή εξάσκησης ΔΑΜ και ο αριθμός των ΔΑΜ δε θα
αναπροσαρμόζονται στις περιπτώσεις που προνοεί η παράγραφος αυτή.
Η Εταιρεία θα εκδίδει άμεσα ανακοίνωση στο Χ.Α.Κ. για οποιεσδήποτε από τις πιο πάνω παραχωρήσεις και
θα τις κοινοποιεί στους κατόχους των Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών μέσα στην προκαθορισμένη από το
Χ.Α.Κ. περίοδο και θα αποστέλλει, αν χρειάζεται, νέες επιστολές παραχώρησης Δικαιωμάτων Αγοράς
Μετοχών.
Κατά την παραχώρηση των νέων επιστολών παραχώρησης ΔΑΜ κλασματικά υπόλοιπα θα αγνοούνται.
10

Άλλες Πρόνοιες

Ενόσω τα ΔΑΜ παραμένουν μη ασκηθέντα:
i.

Η Εταιρεία δε θα δικαιούται παρά μόνο κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και
επικύρωσής της από έκτακτη συνέλευση των κατόχων ΔΑΜ να:
(α)

κεφαλαιοποιεί και διανέμει τα κεφαλαιουχικά αποθεματικά εκτός υπό μορφή δωρεάν μετοχών ή/ και
μερίσματος στους μετόχους της Εταιρείας.

(β)

διαφοροποιήσει τα δικαιώματα προσαρτημένα στις τάξεις των υφιστάμενων μετοχών (αλλά καμιά
απαγόρευση δεν επιβάλλεται στην Εταιρεία να αυξήσει, ενοποιήσει ή υποδιαιρέσει το κεφάλαιό της)
ή δημιουργήσει ή εκδώσει νέα τάξη μετοχικού κεφαλαίου με δικαιώματα ως προς το μέρισμα, ψήφο
και άλλα, που να είναι πιο ευνοϊκά από αυτά των μετοχών.

(γ)

μειώσει το κεφάλαιό της ή οποιαδήποτε υποχρέωση αναφορικά με το κεφάλαιό της που δεν
κλήθηκε ή δεν πληρώθηκε πλήρως, ή οποιοδήποτε αποθεματικό από έκδοση κεφαλαίου υπέρ το
άρτιο, ή αποθεματικό αποπληρωμής υποχρεώσεων (capital redemption reserve).

ii.

Η Εταιρεία θα διατηρεί ανέκδοτο εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο ώστε να ικανοποιούνται πλήρως όλα τα
ΔΑΜ κατά την εξάσκηση τους.

iii.

Σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας, κάθε κάτοχος ΔΑΜ (αν, στην περίπτωση διάλυσης και πάνω στη
βάση ότι όλα τα μη ασκηθέντα ΔΑΜ ασκήθηκαν και το προϊόν της εξάσκησης εισπράχθηκε από την
Εταιρεία, θα προέκυπτε πλεόνασμα που θα ήταν διαθέσιμο για διανομή στους μετόχους, το οποίο υπό
την υπόθεση αυτή, θα ήταν για κάθε μετοχή ποσό μεγαλύτερο από την τιμή εξάσκησης ΔΑΜ) θα πρέπει
να τύχει της μεταχείρισης όπως αν αμέσως πριν την ισχύουσα ημερομηνία διατάγματος διάλυσης της
Εταιρείας, το ΔΑΜ ασκήθηκε με βάση τους όρους που θα ήταν ασκητέο. Συνεπώς θα δικαιούται να
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συμμετάσχει στο προϊόν των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας που θα προκύψουν από τη διάλυση,
ακριβώς στον ίδιο βαθμό (pari passu) με τους κατόχους των μετοχών, για εκείνο το ποσό που θα του
αναλογούσε αν ασκούσε όλα τα ΔΑΜ και γινόταν κάτοχος εκείνων των μετοχών που προέκυπταν από
την εξάσκηση του Δικαιώματός του, μετά την αφαίρεση ποσού για κάθε μετοχή ίσο με την τιμή εξάσκησης
του Δικαιώματος. Υπό τις προϋποθέσεις αυτές όλα τα ΔΑΜ θα ακυρώνονται κατά τη διάλυση της
Εταιρείας.
11

Γενικά

Τα ΔΑΜ εκδίδονται με βάση απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ημερομηνίας
4 Σεπτεμβρίου 2007, και σύμφωνα με τον περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμο του
2005, και με τον Κανονισμό 809/2004 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε δικαστική διαφορά, το αρμόδιο δικαστήριο είναι το Επαρχιακό
Δικαστήριο Λευκωσίας.
Οι κάτοχοι ΔΑΜ (ταυτόχρονα με τους κατόχους μετοχών) δικαιούνται να παίρνουν αντίγραφο της έκθεσης των
ελεγκτών και των λογαριασμών της Εταιρείας μαζί με οποιαδήποτε άλλα έγγραφα εκδίδει η Εταιρεία στους
κατόχους μετοχών.
Για τους σκοπούς των όρων και των κανονισμών αυτών "έκτακτο ψήφισμα Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών"
σημαίνει το ψήφισμα που προτείνεται σε ξεχωριστή συνέλευση των κατόχων Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών
που καλείται και το οποίο ψηφίζεται, είτε με μυστική ψηφοφορία είτε με ανάταση των χεριών, από πλειοψηφία
που αποτελείται από όχι λιγότερες των 3/4 των ψήφων.
Η Εταιρεία θα φροντίζει όπως τα γεγονότα που επηρεάζουν τους όρους εξάσκησης των ΔΑΜ λαμβάνουν
χώρα σε τέτοιο χρόνο ώστε να μην προκαλούνται οποιαδήποτε προβλήματα στη διαφοροποίηση των όρων
εξάσκησης.
Πέραν από τις τροποποιήσεις / αναπροσαρμογές που αναφέρονται πιο πάνω, η Εταιρεία δε θα τροποποιεί /
αναπροσαρμόζει του όρους εξάσκησης των ΔΑΜ.
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Ζ. ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
(EMPLOYEE SHARE OPTION SCHEME)

Το Σχέδιο Παροχής Μετοχικών Δικαιωμάτων Επιλογής (το Σχέδιο) προτίθεται να προσφερθεί στο προσωπικό
της Εταιρείας σύμφωνα με την απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 4 Σεπτεμβρίου 2007.
1.

Ερμηνεία Όρων

Στο Σχέδιο αυτό, εκτός αν το κείμενο απαιτεί αλλιώς, οι λέξεις έχουν την πιο κάτω ερμηνεία:
Δικαίωμα Επιλογής

:

(share option)

το δικαίωμα εγγραφής σε μετοχές που θα παραχωρηθούν με
βάση το Σχέδιο.

Δικαιούχος

:

αξιωματούχοι και μέλη προσωπικού της Εταιρείας.

Περίοδος Δικαιώματος Επιλογής

:

η περίοδος που ξεκινά από την Ημερομηνία Παραχώρησης του
Δικαιώματος Επιλογής.

Μετοχές

:

πλήρως πληρωθείσες συνήθεις μετοχές της Εταιρείας.

Τιμή Άσκησης του Δικαιώματος Επιλογής

:

οι

μετοχές

που

θα

εκδίδονται

υπό

μορφή

δικαιωμάτων

προαίρεσης θα μπορούν να ασκούνται από τους δικαιούχους τρία
χρόνια μετά την παραχώρηση τους σε τιμή ίση με τον μέσο όρο
της τιμής διαπραγμάτευσης τους κατά τους τρεις μήνες που
προηγούνται της παραχώρησης.
Ημερομηνία του Σχεδίου

:

η ημερομηνία που θα εγκριθεί από το Συμβούλιο η παραχώρηση
του Σχεδίου.

Χρηματιστήριο

2.

:

το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

Περιορισμοί
i.

Ο αριθμός μετοχών που θα προσφέρεται με βάση το σχέδιο δεν θα ξεπερνά το 2,5% του εκάστοτε

εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και ο συνολικός αριθμός των εν ισχύ Δικαιωμάτων
Επιλογής και οποιονδήποτε Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών (ΔΑΜ) ή άλλων δικαιωμάτων παρόμοιας
φύσης δεν θα υπερβαίνει το 20% του εκάστοτε εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
ii.

Ο αριθμός των μετοχών που μπορεί να εκδοθεί με την άσκηση του Δικαιώματος Επιλογής που

παρέχεται κάτω από το Σχέδιο υπόκειται στην προϋπόθεση ότι ο αριθμός των μετοχών που μπορεί να
εκδοθεί με την άσκηση δικαιώματος επιλογής για απόκτηση μετοχών που παρέχεται σύμφωνα με το
Σχέδιο δε θα υπερβαίνει καθ' οιονδήποτε χρόνο σε ποσοστό το 2,5% του εκάστοτε εκδοθέντος
μετοχικού κεφαλαίου. Η παραχώρηση αυτή δεν θα επηρεάζει τη διασπορά του μετοχικού κεφαλαίου της
Εταιρείας κατά τρόπο που θα αντιτίθεται με τους περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
Κανονισμούς.

132

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ (PROSPECTUS)

3.

Παραχώρηση Δικαιωμάτων Επιλογής
i.

Το Συμβούλιο μπορεί, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να παραχωρεί στους δικαιούχους

που θα επιλέγει Δικαιώματα Επιλογής.
ii.

Υπό το κράτος των ειδικών προνοιών που περιέχονται στο Σχέδιο, ο αριθμός μετοχών που

περιέχονται στα Δικαιώματα Επιλογής τα οποία παραχωρούνται σε δικαιούχους, θα είναι στην απόλυτη
διακριτική ευχέρεια του Συμβουλίου.
4.

Όροι του Δικαιώματος Επιλογής
i.

Τιμή Άσκησης

Οι μετοχές που θα εκδίδονται υπό μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης θα μπορούν να ασκούνται από τους
δικαιούχους τρία χρόνια μετά την παραχώρηση τους σε τιμή ίση με τον μέσο όρο της τιμής
διαπραγμάτευσης τους κατά τους τρεις μήνες που προηγούνται της παραχώρησης. Νοείται ότι η
ελάχιστη τιμή άσκησης θα είναι η εκάστοτε ισχύουσα ονομαστική αξία της μετοχής της Εταιρείας.
ii.

Άσκηση του Δικαιώματος Επιλογής

(α)

Εκτός των προϋποθέσεων των Κανονισμών 4(iii)(α) και (β) και 5 το Δικαίωμα Επιλογής το οποίο
παραχωρείται με βάση το Σχέδιο αυτό είναι ασκητέο τρία χρόνια μετά την παραχώρηση του. Οι
περιόδοι άσκησης του Δικαιώματος θα είναι 20-31 Μαρτίου και 20-30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους.

(β)

Αν ο δικαιούχος του Δικαιώματος Επιλογής παύσει να βρίσκεται στην υπηρεσία της Εταιρείας για
οποιοδήποτε λόγο, εκτός σε περίπτωση κανινικής αφυπηρέτησης του, τότε οποιοδήποτε Δικαίωμα
Επιλογής παραχωρηθεί σ' αυτόν, εκτός ως προνοείται στον Κανονισμό 4(iii), θα ακυρώνεται και δε
θα μπορεί να ασκηθεί.

(γ)

Το Δικαίωμα Επιλογής μπορεί να ασκηθεί μόνο από το δικαιούχο του με το να δώσει ειδοποίηση
στην Εταιρεία κατά τον τύπο που θα καθορίσει η Εταιρεία, καθορίζοντας τον αριθμό των μετοχών
για τις οποίες ασκείται το Δικαίωμα και συνοδευόμενο από την εξ ολοκλήρου καταβολή της Τιμής
Άσκησης του δικαιώματος αγοράς εκείνων των μετοχών. Η ειδοποίηση πρέπει να παραδίδεται στο
εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας ή οπουδήποτε αλλού καθορίσει η Εταιρεία.

iii.

Δικαιούχοι Δικαιώματος Επιλογής που παύουν να βρίσκονται στη μισθοδοσία της

Εταιρείας
(α)

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος του Δικαιώματος Επιλογής αποθάνει ενόσω βρίσκεται στην
υπηρεσία της Εταιρείας οι νόμιμοι κληρονόμοι ή προσωπικοί αντιπρόσωποι του θα μπορούν να
ασκήσουν το Δικαίωμα Επιλογής κατά την περίοδο που τελειώνει με την εκπνοή 3 ετών μετά την
ημερομηνία του θανάτου.

(β)

Σε περίπτωση που δικαιούχος του Δικαιώματος Επιλογής αφυπηρετήσει κανονικά από την
υπηρεσία της εταιρείας ο δικαιούχους θα μπορεί να ασκήση το Δικαίωμα Επιλογής του, ακόμη και
εάν δεν διατηρούσε το Δικαίωμα Επιλοιγής για όλη την απαιτούμενη περίοδο, κατά την περίοδο
που τελειώνει με την εκπνοή 3 ετών μετά την αφυπηρέτηση του.

(γ)

Το Συμβούλιο μπορεί, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, να επιτρέψει στο δικαιούχο του
Δικαιώματος Επιλογής που έπαυσε να βρίσκεται στην υπηρεσία της Εταιρείας για οποιοδήποτε
λόγο εκτός ως αναφέρεται στην παράγραφο (α) και (β) πιο πάνω να ασκήσει το Δικαίωμα
Επιλογής του (ακόμα και σε περίπτωση που δε διατηρούσε το Δικαίωμα Επιλογής για όλη την
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απαιτούμενη περίοδο) κατά την περίοδο που τελειώνει με την εκπνοή 3 ετών από την ημερομηνία
διακοπής της υπηρεσίας του.
iv.

Παραχώρηση Μετοχών κατά την άσκηση του Δικαιώματος Επιλογής – Επιστολές
Παραχώρησης

Υπό την προϋπόθεση της λήψης τυχόν αναγκαίων συγκαταθέσεων, της πληρωμής για την απόκτηση
των μετοχών και της συμμόρφωσης από το δικαιούχο με τους όρους του Σχεδίου, η Εταιρεία μόλις είναι
πρακτικά δυνατόν και σε καμιά περίπτωση μετά την πάροδο 28 ημερών μετά την παραλαβή της
ειδοποίησης για την άσκηση θα προβεί σε παραχώρηση στο δικαιούχο του αριθμού των μετοχών που
καθορίζεται στην ειδοποίηση στην Τιμή Άσκησης και θα παραδίδει στο δικαιούχο του Δικαιώματος
Επιλογής, Επιστολή Παραχώρησης. Στην περίπτωση μερικής άσκησης του Δικαιώματος Επιλογής, ο
αριθμός των Δικαιωμάτων Επιλογής που παραμένουν ανεξάσκητα θα ακυρώνεται.
v.

Μη μεταβιβάσιμα Δικαιώματα Επιλογής

Κάθε Δικαίωμα Επιλογής που παραχωρείται με βάση το Σχέδιο αυτό είναι προσωπικό στο δικαιούχο και,
εκτός στο βαθμό που θεωρείται αναγκαίο για να διευκολύνει τον προσωπικό αντιπρόσωπό του να το
εξασκήσει σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου, ούτε το Δικαίωμα Επιλογής, ούτε το όφελος που
απορρέει από αυτό μπορεί να μεταβιβαστεί, εκχωρηθεί, ενεχυριασθεί ή άλλως πως αποξενωθεί.
vi.

Εκπνοή του Δικαιώματος Επιλογής

Κανένα Δικαίωμα Επιλογής δεν μπορεί να ασκηθεί σε περίπτωση αποχώρησης του δικαιούχου από την
Εταιρεία εκτός ως αναφέρεται στην προϋπόθεση του κανονισμού 4 (iii)(α) και 4 (iii)(β). Σε τέτοια
περίπτωση τα δικαιώματα θα ακυρώνονται και θα διαγράφονται.
5.

Πρόωρη άσκηση του Δικαιώματος Επιλογής σε Ειδικές Περιπτώσεις

Αν κάποιο πρόσωπο αποκτήσει τον έλεγχο της Εταιρείας ως αποτέλεσμα προσφοράς για απόκτηση των
μετοχών, ή μετοχών συμπεριλαμβανομένων των μετοχών, όλα τα Δικαιώματα Επιλογής μπορούν, υπό την
προϋπόθεση του κανονισμού 4 (vi), να εξασκηθούν μέσα σε έξι μήνες από την ημερομηνία που ο εξαγοραστής
απέκτησε τον έλεγχο της Εταιρείας εφόσον και οι όροι κάτω από τους οποίους έγινε η Προσφορά
ικανοποιήθηκαν και αν δεν ασκηθούν μέσα σ’ αυτήν την περίοδο θα λήξουν ανεξάσκητα.
6.

Πρόνοιες Αναπροσαρμογής του Δικαιώματος Επιλογής

Σε περίπτωση αναδιάρθρωσης / μεταβολής του μετοχικού κεφαλαίου (ως αποτέλεσμα έκδοσης νέων μετοχών
με δικαίωμα αγοράς, κεφαλαιοποίησης αποθεματικών, υποδιαίρεσης, ενοποίησης ή αλλαγής στα δικαιώματα
των κατόχων συνήθων μετοχών) της Εταιρείας, ο συνολικός αριθμός μετοχών που μπορεί να εκδοθεί κάτω
από το Σχέδιο, η Τιμή Άσκησης και ο ορισμός "Μετοχές" και ο αριθμός ή η τάξη/ή τα δικαιώματα μετοχών που
διαλαμβάνονται στο Δικαίωμα Επιλογής θα προσαρμόζονται υπό την προϋπόθεση του περιορισμού της
παραγράφου 2 πιο πάνω, με τέτοιο τρόπο που θα αποφασίσει το Συμβούλιο, του οποίου η απόφαση θα
θεωρείται τελεσίδικη και δεσμευτική για το δικαιούχο του Δικαιώματος Επιλογής και την Εταιρεία, πάντοτε όμως
υπό τις προϋποθέσεις ότι:
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(α)

καμιά αναπροσαρμογή στην Τιμή Άσκησης δε θα γίνεται κάτω από αυτόν τον Κανονισμό 6 που θα έχει
ως αποτέλεσμα οι μετοχές που θα προκύψουν από οποιοδήποτε Δικαίωμα Επιλογής να εκδοθούν σε
τιμή χαμηλότερη από την ονομαστική τους αξία και αν στη περίπτωση που τέτοια αναπροσαρμογή θα
οδηγήσει σε τέτοιο αποτέλεσμα, η Τιμή Άσκησης αυτών των μετοχών θα είναι η ονομαστική τους αξία, και

(β)

καμιά αναπροσαρμογή δε θα γίνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό αυτό εκτός αν και μέχρις ότου οι
ελεγκτές της Εταιρείας θα έχουν αναφέρει στο Συμβούλιο ότι τέτοια αναπροσαρμογή είναι κατά τη γνώμη
τους δίκαια και λογική.

7.

Δικαιώματα προσαρτημένα σε μετοχές που προκύπτουν από το Δικαίωμα Επιλογής

Όλες οι μετοχές που θα παραχωρηθούν μετά την άσκηση του Δικαιώματος Επιλογής, θα κατατάσσονται σε ίση
μοίρα με τις υπόλοιπες εκδοθείσες μετοχές της Εταιρείας της ίδιας τάξης κατά την ημερομηνία της άσκησης,
όσον αφορά δικαίωμα ψήφου, μερίσματος, μεταβίβασης και άλλων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανόμενων
αυτών που προκύπτουν κατά τη διάλυση της Εταιρείας αλλά δε θα δικαιούνται σε οποιοδήποτε μέρισμα που
έχει ανακοινωθεί ή εγκριθεί από την Εταιρεία πριν την ημερομηνία της άσκησης ή προταθεί για να πληρωθεί
στους μετόχους σε κάποια ημερομηνία πριν την ημερομηνία παραχώρησης των μετοχών.
8.

Διαθέσιμο Κεφάλαιο

Η Εταιρεία θα διατηρεί πάντοτε διαθέσιμο ανέκδοτο κεφάλαιο ικανοποιητικό για να επιτρέψει την άσκηση όλων
των Δικαιωμάτων Επιλογής που δεν ασκήθηκαν.
9.

Εγγραφή στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και Διαπραγμάτευση

Η Εταιρεία θα υποβάλλει αίτηση για εγγραφή των μετοχών που θα παραχωρηθούν από την άσκηση του
Δικαιώματος Επιλογής στο X.A.K. εντός ενός μηνού από την τελευταία ημερομηνία κάθε περιόδου άσκησης
του Δικαιώματος Επιλογής. Οι μετοχές αυτές θα εισαχθούν και θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α.Κ. εφόσον το
Χ.Α.Κ. βεβαιωθεί ότι το μητρώο των κατόχων των συνήθων μετοχών της Εταιρείας έχει κατατεθεί σε
ηλεκτρονική μορφή και πληροί όλες τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από το Χ.Α.Κ. σύμφωνα με τον
Κανονισμό 4 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (καταχώρηση, διαπραγμάτευση και
εκκαθάριση άυλων κινητών αξιών) Κανονισμοί του 2001 για την εισαγωγή της Εταιρείας στο Κεντρικό
Μητρώο. Οι εν λόγω μετοχές που θα εισαχθούν στο Χ.Α.Κ. θα είναι στην ίδια κατηγορία με τις υφιστάμενες
ήδη εισηγμένες συνήθεις μετοχές της Εταιρείας (rank pari passu).
10.

Εξουσίες του Συμβουλίου

Οι αποφάσεις του Συμβουλίου είναι τελικές και δεσμευτικές σε όλα τα θέματα που αφορούν το Σχέδιο και το
Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει οποιεσδήποτε από τις πρόνοιες του Σχεδίου κατά οποιοδήποτε
τρόπο θεωρήσει πρέπον, καμιά όμως τροποποιήσεις δεν μπορεί να γίνει προς όφελος ή εναντίον των
δικαιούχων των Δικαιωμάτων Επιλογής στους Κανονισμούς 1, 3(i), 3(ii), 4, 5, 6, 10 χωρίς την προηγούμενη
έγκριση της Εταιρείας σε γενική συνέλευση εκτός στην περίπτωση τροποποίησης που είναι απαραίτητη ή
επιθυμητή για σκοπούς συμμόρφωσης με οποιαδήποτε νομοθετική ρύθμιση παρούσα ή μέλλουσα.
Τροποποίηση στον Κανονισμό 2 θα γίνεται μόνο με την έγκριση της Εταιρείας σε γενική συνέλευση κατόπιν
ειδικού ψηφίσματος.
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Η. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ

1.

Συμμετοχή στο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας

Συμμετοχή μη μόνιμων κάτοικων Κύπρου
Σύμφωνα με τον περί της Διακίνησης Κεφαλαίων Νόμο (115(Ι)/2003) της Κυπριακής Δημοκρατίας ο οποίος
τέθηκε σε ισχύ κατά την ημερομηνία προσχώρησης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Μαΐου 2004,
δεν υπάρχουν περιορισμοί στη διακίνηση κεφαλαίων και τις πληρωμές από και προς την Κύπρο, με ορισμένες
μόνο εξαιρέσεις οι οποίες προβλέπονται στη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με βάση τον
περί της Διακίνησης Κεφαλαίων Νόμο και σχετικές αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, η διενέργεια
άμεσων επενδύσεων στην Κύπρο σε εταιρείες εισηγμένες στο Χ.Α.Κ. από κατοίκους κρατών - μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών είναι ελεύθερη.
Ο περί της Διακίνησης Κεφαλαίων Νόμος της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν επηρεάζει την εφαρμογή του
άρθρου 17 (Ι) του περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμου της Κυπριακής Δημοκρατίας που αφορά περιορισμούς
στο ποσοστό ιδιοκτησίας Τραπεζών που αναλύεται παρακάτω.
Μέγιστο Ποσοστό Συμμετοχή στο Κεφάλαιο της Εταιρείας
Με βάση το άρθρο 17 (Ι) του περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμου της Κυπριακής Δημοκρατίας, απαγορεύεται
σε οποιοδήποτε είτε με συνεργάτη ή συνεργάτες να έχει τον έλεγχο οποιασδήποτε εταιρείας που συστάθηκε
στην Κυπριακή Δημοκρατία ή της μητρικής της εταιρείας, εκτός αν εξασφαλίσει προηγουμένως γραπτή
έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Σημειώνεται ότι «έλεγχος» σημαίνει:
(i) την ιδιοκτησία του 10% ή περισσότερο των ψήφων σε οποιαδήποτε γενική συνέλευση εταιρείας ή της
μητρικής της εταιρείας, ή
(ii) την ικανότητα προσώπου να ορίζει με οποιοδήποτε τρόπο την εκλογή της πλειοψηφίας των συμβούλων
της εταιρείας ή της μητρικής της εταιρείας.
2.

Φορολογικό Καθεστώς και Φορολογία Μερισμάτων

Κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου ισχύουν οι πιο κάτω διατάξεις σύμφωνα με τους
περί φορολογίας νόμους. Νοείται ότι σε περίπτωση διαφοροποίησης της νομοθεσίας θα ισχύουν οι εκάστοτε
νέες διατάξεις.
Φορολογικό Καθεστώς για την Εταιρεία
Σύμφωνα με τον περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμο N118(I)/2002 (όπως τροποποιήθηκε) που ισχύει
από 01/01/2003, τα φορολογικά κέρδη της Εταιρείας υπόκεινται σε εταιρικό φόρο με συντελεστή 10%.
Εάν το εισόδημα εταιρείας από τόκους δεν προκύπτει από τη συνήθη διεξαγωγή της επιχείρησής της ή δε
συνδέεται στενά με τη συνήθη διεξαγωγή της επιχείρησής της, υπόκειται σε έκτακτη αμυντική εισφορά με
συντελεστή 10%. Σε αυτή την περίπτωση το εισόδημα εταιρείας από τόκους απαλλάσσεται κατά 50% από τον
εταιρικό φόρο εισοδήματος.
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Φορολογικό Καθεστώς για τον Επενδυτή
Σημειώνεται ότι η φορολογική αντιμετώπιση των εισοδημάτων του κάθε επενδυτή συναρτάται από πλήθος
παραμέτρων και στοιχείων, και εναπόκειται στους επενδυτές να ζητήσουν εξειδικευμένη φορολογική
συμβουλή.
Λογιζόμενη Διανομή
Σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα Νόμου Ν117(Ι)/2002 (όπως
τροποποιήθηκε) που ισχύει από 01/01/2003, εταιρεία η οποία είναι κάτοικος στην Κύπρο, λογίζεται ότι
διανέμει 70% των λογιστικών κερδών της μετά τη φορολογία (όπως προσαρμόζονται με βάση τη νομοθεσία),
υπό μορφή μερισμάτων, κατά το τέλος της περιόδου των δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο
οποίο τα κέρδη αναφέρονται και αποδίδει έκτακτη εισφορά για την άμυνα σε συντελεστή 15% επί του
λογιζόμενου μερίσματος που αναλογεί σε μετόχους (φυσικά πρόσωπα ή εταιρείες), που είναι φορολογικοί
κάτοικοι Κύπρου.
Το ποσό των λογιζόμενων μερισμάτων μειώνεται με οποιοδήποτε πραγματικό μέρισμα διανέμεται στη
διάρκεια του έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται (προμέρισμα) και των δύο ετών από το τέλος του
φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται.
Σε περίπτωση που πληρώνεται πραγματικό μέρισμα μετά την παρέλευση των δύο ετών, οποιοδήποτε ποσό
λογιζόμενης διανομής μερίσματος μειώνει το πραγματικό μέρισμα επί του οποίου παρακρατείται έκτακτη
εισφορά.
Φορολογία Μερισμάτων – Κύπριοι επενδυτές
Μερίσματα που προέρχονται από εταιρεία που είναι φορολογικά κάτοικος Κύπρου εξαιρούνται από τη
φορολογία αν καταβάλλονται σε άλλη εταιρεία, ενώ υπόκεινται σε έκτακτη εισφορά για την άμυνα με
συντελεστή 15% αν καταβάλλονται σε φυσικό πρόσωπο φορολογικό κάτοικο της Κύπρου. Η εταιρεία που
πληρώνει μέρισμα οφείλει να παρακρατήσει την έκτακτη αμυντική εισφορά κατά την πληρωμή του μερίσματος
και να την καταβάλει στις φορολογικές αρχές.
Φορολογία μερισμάτων - Ξένοι Επενδυτές
Μερίσματα που προέρχονται από εταιρεία που είναι φορολογικά κάτοικος Κύπρου και καταβάλλονται σε μη
φορολογικό κάτοικο Κύπρου (εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο) απαλλάσσονται της φορολογίας στην Κύπρο. Εάν
τα κέρδη από τα οποία λαμβάνεται το μέρισμα έχουν σε οποιοδήποτε στάδιο υποστεί λογιζόμενη διανομή, η
έκτακτη εισφορά που καταβλήθηκε λόγω της λογιζόμενης διανομής που αναλογεί στο μέρισμα που
λαμβάνεται από το μη φορολογικό κάτοικο Κύπρου (εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο), επιστρέφεται, ύστερα από
αίτηση του μετόχου.
Φορολογία κερδών από πώληση μετοχών εταιρειών
Με βάση τον περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμο N118(I)/2002 (όπως τροποποιήθηκε), τα κέρδη από
την πώληση τίτλων (περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε μετοχών) εξαιρούνται της φορολογίας εισοδήματος.
Με βάση τον περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόμο Ν52/80, όπως τροποποιήθηκε, υπόκειται σε
φορολογία το κέρδος από πώληση μετοχών εταιρειών που κατέχουν ακίνητη ιδιοκτησία στην Κύπρο. Όμως το
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κέρδος από την πώληση μετοχών εισηγμένων σε οποιοδήποτε αναγνωρισμένο χρηματιστήριο εξαιρείται
τέτοιας φορολογίας.
Κυπριακές Εταιρείες Διεθνών Επιχειρήσεων
Οι Κυπριακές Εταιρείες Διεθνών Επιχειρήσεων φορολογούνται όπως όλες οι άλλες κυπριακές εταιρείες.
Ειδικό Τέλος επί Χρηματιστηριακών Συναλλαγών
Τηρουμένων των διατάξεων του περί Επιβολής Ειδικού Τέλους επί των Χρηματιστηριακών Συναλλαγών
Νόμου του 1999 (η ισχύς της νομοθεσίας είναι από την 01/01/2000 μέχρι την 31/12/2007), επί των
συναλλαγών που καθορίζονται στον Πίνακα και καταρτίζονται με βάση τους Κανόνες Διαπραγμάτευσης Αξιών
(Ηλεκτρονικού Συστήματος) του 1999 ή άλλως πως στο Χρηματιστήριο, ή ανακοινώνονται προς το
Χρηματιστήριο, επιβάλλεται ειδικό τέλος συναλλαγής με βάση τους φορολογικούς συντελεστές. Το ποσό που
αντιστοιχεί στο ειδικό τέλος συναλλαγής βαρύνει τον πωλητή ή το πρόσωπο που ανακοινώνει τη συναλλαγή,
αναλόγως της περίπτωσης.
Ο φορολογικός συντελεστής του ειδικού τέλους συναλλαγής καθορίζεται σε 0,15% στην περίπτωση που ο
πωλητής του τίτλου ή το πρόσωπο που ανακοινώνει τη συναλλαγή είναι είτε νομικό είτε φυσικό πρόσωπο. Το
τέλος υπολογίζεται ως ακολούθως:
1) Στην περίπτωση συναλλαγής που καταρτίζεται στο Χρηματιστήριο, πάνω στο ποσό της αξίας της
χρηματιστηριακής συναλλαγής,
2) Στην περίπτωση οποιασδήποτε άλλης συναλλαγής που καθορίζεται στον Πίνακα και ανακοινώνεται στο
Χρηματιστήριο δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 23 των Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
Νόμων 1993 μέχρι 1999, πάνω στη συνολική αξία των τίτλων κατά την ημέρα ανακοίνωσης της συναλλαγής
στο Χρηματιστήριο με βάση την τιμή κλεισίματος των τίτλων την ημέρα της ανακοίνωσης, ή αν δεν υπάρχει
τέτοια τιμή με βάση την τελευταία υπάρχουσα τιμή ή με βάση τη δηλωθείσα τιμή, οποιαδήποτε από τις πιο
πάνω τιμές είναι η υψηλότερη.
3.

Υφιστάμενοι Μέτοχοι

Σημειώνεται ότι η παρούσα έκδοση και παραχώρηση αφορά νέους τίτλους και δεν αφορά οποιαδήποτε
διάθεση υφιστάμενων τίτλων.
Δεν υπάρχουν οποιεσδήποτε συμφωνίες σε σχέση με διακράτηση μετοχών από υφιστάμενους Μετόχους ή
δεσμεύσεις υφιστάμενων Μετόχων για απόκτηση των μετοχών που θα προσφερθούν με την παρούσα
Έκδοση.
4.

Θέματα Διασποράς (Dilution)

Στην περίπτωση επιτυχούς ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα
είναι ικανοποιητικά διεσπαρμένο στο ευρύ κοινό σε τουλάχιστο 100 φυσικά ή νομικά πρόσωπα και θα
ανέρχεται σε 15.102.000 μετοχές ονομαστικής αξίας €0,17 (£0,10) η κάθε μια ή 10% του εκδομένου μετοχικού
κεφαλαίου της Εταιρείας ικανοποιώντας έτσι το σχετικό κριτήριο της Εναλλακτικής Αγοράς του Χ.Α.Κ..
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5.

Έξοδα της Έκδοσης

Τα συνολικά έξοδα της Έκδοσης, συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματικών αμοιβών που θα καταβληθούν
στους ελεγκτές, νομικούς συμβούλους, διευθυντές και συμβούλους έκδοσης, εκτυπωτικά, διαφημιστικά, κ.λπ.,
υπολογίζονται σε €200.000 περίπου.
6.

Προορισμός Κεφαλαίων Παρούσας Έκδοσης

Το καθαρό προϊόν της Έκδοσης μετά την αφαίρεση των εξόδων της Έκδοσης, προορίζεται για την περαιτέρω
ανάπτυξη και αναβάθμιση υπηρεσιών με στόχο την προσφορά ενός πληρέστερου πακέτου υπηρεσιών
τηλεπικοινωνίας για τον καταναλωτή (για ιδιωτική ή επαγγελματική χρήση), την επέκταση της ευρυζωνικής
υποδομής και δικτύου της Εταιρείας και γενικά για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου της Εταιρείας
(βλέπε Μέρος Δ13).
7.

Νομοθετικό Πλαίσιο

Η Εταιρεία έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113.
Σημειώνεται ότι τα λογιστικά πρότυπα που απαιτούνται με βάση τους περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών
Κύπρου Νόμους και Κανονισμούς είναι τα ΔΠΧΠ/ΔΛΠ, τα οποία συνάδουν και με τις οδηγίες του Συνδέσμου
Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου και τις απαιτήσεις των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων
και Κανονισμών και του περί Εταιρειών Νόμου.
Οι νέες μετοχές εκδόθηκαν με βάση τον περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμο του 2005
και με βάση τον Κανονισμό 809/2004 της Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης, και σε περίπτωση που προκύψει
οποιαδήποτε δικαστική διαφορά, το αρμόδιο δικαστήριο είναι το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας.
Η κοινοποίηση πληροφοριών και στοιχείων θεωρείται αρκετά ικανοποιητική.
8.

Συμπληρωματικές Πληροφορίες

Η Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ ενεργεί ως Διευθυντής Έκδοσης / Ανάδοχος
Υπεύθυνος Σύνταξης του Ενημερωτικού Δελτίου και ως υπεύθυνος για τη συλλογή των χρηματικών ποσών
από την έκδοση νέων μετοχών.
Ο Κυπριακός Οργανισμός Επενδύσεων και Αξιών Λίμιτεδ (CISCO) ενεργεί ως Ανάδοχος Υπεύθυνος
Σύνταξης του Ενημερωτικού Δελτίου.
Στο παρόν σημείωμα κινητής αξίας δεν παρέχονται δηλώσεις άλλων εμπειρογνωμόνων ή τρίτων μερών και
δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία που έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρείας εκτός όπως αναφέρεται στο
Μέρος Γ.
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Θ. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Διοικητικό Συμβούλιο
Primetel Plc
Λεμεσός
Αξιότιμοι Kύριοι,
Έχουμε ελέγξει την Οικονομική Πληροφόρηση της Primetel Plc (“η Εταιρεία”) στις σελίδες 141 μέχρι 172, που
αποτελούνται από τον ισολογισμό στις 31 Δεκεμβρίου 2005, 2006 και 2007 και την κατάσταση λογαριασμού
αποτελεσμάτων, την κατάσταση αλλαγών στα ίδια κεφάλαια και την κατάσταση ταμειακών ροών για τα έτη
που έληξαν τις ημερομηνίες αυτές, και τις σχετικές σημειώσεις. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι
υπεύθυνο για την ετοιμασία και τη δίκαιη παρουσίαση αυτής της Οικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση
και τις απαιτήσεις της Οδηγίας για Ενημερωτικά Δελτία που εφαρμόζει τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.809/2004.
Αυτή η Οικονομική Πληροφόρηση έχει ετοιμαστεί για περίληψη στο Ενημερωτικό Δελτίο της Primetel Plc. Η
δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη πάνω σ’ αυτή την Οικονομική Πληροφόρηση με βάση τον έλεγχό
μας. Αυτή η έκθεση δίνεται για σκοπούς συμμόρφωσης με αυτές τις απαιτήσεις και για κανένα άλλο λόγο.
Αυτή η Οικονομική Πληροφόρηση βασίζεται στις ετήσιες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας
εκτός από τις πιο κάτω αναπροσαρμογές που θεωρήθηκαν αναγκαίες για την διόρθωση των πιο κάτω:

•

Διόρθωση λανθασμένης λογιστικής αρχής που ακολουθήθηκε αναφορικά με:
(i) τον λογισμό της διαφοράς μεταξύ του τιμήματος απόκτησης των δραστηριοτήτων και στοιχείων
ενεργητικού της Thunderworx Limited και της λογιστικής τους αξίας, ούτως ώστε αυτή να λογιστεί στα
ίδια κεφάλαια ως αυτή να έλαβε χώρα προ της 1 Ιανουαρίου 2005,
(ii) την διαγραφή του κόστους αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατευθείαν από τα ίδια κεφάλαια.

•

Τη διόρθωση στην αναβαλλόμενη φορολογία του έτους 2006, ούτως ώστε να παρουσιαστεί σωστά η
ανάληψη των φορολογικών ζημιών της ιθύνουσας εταιρείας λόγω φορολογικής αναδιοργάνωσης.

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν όπως
προγραμματίζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο για να πάρουμε λογικές διαβεβαιώσεις κατά πόσο οι
οικονομικές καταστάσεις δεν έχουν ουσιώδη λάθη. Ένας έλεγχος περιλαμβάνει την εξέταση, πάνω σε
δειγματοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που υποστηρίζουν τα ποσά και άλλες πληροφορίες στις
οικονομικές καταστάσεις. Ένας έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που
χρησιμοποιήθηκαν, των σημαντικών υπολογισμών που έγιναν από το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και την
αξιολόγηση της γενικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι ο έλεγχός μας παρέχει
μια λογική βάση για τη γνώμη μας.
Κατά τη γνώμη μας, η Οικονομική Πληροφόρηση που ετοιμάστηκε για περίληψη στο Ενημερωτικό Δελτίο δίνει
αληθινή και δίκαιη εικόνα της οικονομικής κατάστασης της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2005, 2006 και 2007
και της χρηματοοικονομικής επίδοσης και των ταμειακών ροών του για τα έτη που έληξαν τις ημερομηνίες
αυτές σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης όπως αυτά υιοθετήθηκαν από
την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Με εκτίμηση
KPMG
Eγκεκριμένοι Λογιστές
Λεμεσός
21 Φεβρουαρίου 2008
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PRIMETEL PLC
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Έτη που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2005, 2006 και 2007
Αναπροσαρμοσμένος

Αναπροσαρμοσμένος

2007

2006

2005

£

£

£

Σημ.

Κύκλος εργασιών

4

Κόστος πωλήσεων
Μεικτό κέρδος
Άλλα λειτουργικά έσοδα

5

Έξοδα διοίκησης
Έξοδα πωλήσεως
Άλλα λειτουργικά έξοδα

6

8.322.060

3.231.864

1.834.142

(5.133.254)

(2.324.683)

(980.861)

3.188.806

907.181

853.281

60.000

-

-

(3.712.122)

(2.243.492)

(1.199.789)

(648.687)

(416.666)

(4.876)

(1.699)

(4.376)

(10.136)

(1.113.702)

(1.757.353)

(361.520)

225.133

36.573

7.591

Ζημία από εργασίες πριν από τα καθαρά έξοδα
χρηματοδότησης
Έσοδα χρηματοδότησης

7

Έξοδα χρηματοδότησης

7

Καθαρά έξοδα χρηματοδότησης
Ζημία πριν από τη φορολογία

8

Φορολογία

9

Ζημία έτους

Ζημία ανά μετοχή

10

(499.078)

(170.656)

(77.339)

(273.945)

(134.083)

(69.748)

(1.387.647)

(1.891.436)

(431.268)

119.728

316.782

(72.732)

(1.267.919)

(1.574.654)

(504.000)

£ σεντ

£ σεντ

£ σεντ

0,009

0,012

0,504

Οι σημειώσεις στις σελίδες 144 μέχρι 171 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.
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PRIMETEL PLC
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005, 2006 και 2007
Αναπροσαρμοσμένος

Αναπροσαρμοσμένος

2007

2006

2005

£

£

£

Σημ.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός

12

6.642.403

3.950.782

2.153.557

Άϋλο ενεργητικό

13

3.957.179

1.886.919

1.827.739

Αναβαλλόμενη φορολογία

14

507.557

384.141

66.620

Ποσό που οφείλεται από την τελική ιθύνουσα εταιρεία

15

0

457.847

3.624.884

11.107.139

6.679.689

7.672.800

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα

16

680.028

379.281

122.786

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις

17

1.917.424

1.176.542

262.674

Ποσά που οφείλονται από συγγενικές εταιρείες

15

56.556

45.180

8.143

Ποσά που οφείλονται από ιθύνουσα εταιρεία

15

224.474

-

-

Μετρητά στο ταμείο και στην τράπεζα

18

Σύνολο ενεργητικού

671.839

647.450

25.444

3.550.321

2.248.453

419.047

14.657.460

8.928.142

8.091.847

14.250.000

13.000.000

13.000.000

(11.506.908)

(10.238.989)

(8.592.315)

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο

19

Συσσωρευμένες ζημίες
Αποθεματικά υπέρ το άρτιο

1.213.990

-

-

3.957.082

2.761.011

4.407.685

Μη τρέχουσες υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμα δάνεια

20

4.716.700

1.796.031

-

Ποσά που οφείλονται σε διοικητικό σύμβουλο

15

-

980.125

1.298.967

Εμπορικές υποχρεώσεις αδειών χρήσης

892.452

-

-

5.609.152

2.776.156

1.298.967

Τρέχουσες υποχρεώσεις
Ποσά που οφείλονται στην ιθύνουσα εταιρεία

15

-

648.054

355.816

Ποσά που οφείλονται σε συγγενικές εταιρείες

15

203.889

155.895

1.835.179

Τρεχούμενοι λογαριασμοί τραπεζών
20

1.110.853

520.953

-

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις

και τρέχουσες δόσεις μακροπρόθεσμων δανείων

21

3.774.157

2.066.073

194.200

Φορολογία οφειλόμενη

22

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

2.327

-

-

5.091.226

3.390.975

2.385.195

14.657.460

8.928.142

8.091.847

Οι σημειώσεις στις σελίδες 144 μέχρι 171 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.
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PRIMETEL PLC
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Έτη που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2005, 2006 και 2007
Κεφάλαιο
Αριθμός
Μετοχών

Μετοχικό
κεφάλαιο
£

Αποθεματικό
υπέρ το άρτιο
£

Συσσωρευμένες
Ζημίες
£

Σύνολο
£

Σημ.
΄Ετος 2005
1 Ιανουαρίου 2005 ως οι αρχικές
οικονομικές καταστάσεις
Έκδοση κεφαλαίου
Διαγραφή διαφοράς που δημιουργήθηκε
κατά την απόκτηση των δραστηριοτήτων
της Thunderworx Limited
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2005
(όπως αναπροσαρμόστηκε)
Ζημία έτους
Αναπροσαρμογή διαφοράς που
δημιουργήθηκε κατά την απόκτηση
των δραστηριοτήτων της Thunderworx
Ltd λόγω των πιο κάτω αποκτήσεων
κατά τη διάρκεια του έτους
- Άϋλο ενεργητικό
- Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός
31 Δεκεμβρίου 2005

΄Ετος 2006
1 Ιανουαρίου 2006
Διαγραφή διαφοράς που δημιουργήθηκε
κατά την απόκτηση των ραστηριοτήτων
της Thunderworx Limited
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου
(όπως αναπροσαρμόστηκε)
Έξοδα αύξησης κεφαλαίου
Ζημία έτους
31 Δεκεμβρίου 2006

΄Ετος 2007
1 Ιανουαρίου 2007 ως οι αρχικές
οικονομικές καταστάσεις
Διακανονισμός αναβαλλόμενης
φορολογίας
Διαγραφή διαφοράς που δημιουργήθηκε
κατά την απόκτηση των
δραστηριοτήτων
της Thunderworx Limited
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007
(όπως αναπροσαρμόστηκε)
Έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο
Ζημία έτους
Έξοδα έκδοσης μετοχών
31 Δεκεμβρίου 2007

24&29

19

1.000.000
12.000.000

1.000.000
12.000.000

-

(30.467)
-

969.533
12.000.000

-

-

-

(9.596.268)

(9.596.268)

13.000.000
-

13.000.000
-

.
-

(9.626.735)
(504.000)

3.373.265
(504.000)

13.000.000

13.000.000

-

299.341
1.239.079
(8.592.315)

299.341
1.239.079
(4.407.685)

130.000.000

13.000.000

-

(255.036)

12.744.964

-

-

-

(8.337.279)

(8.337.279)

130.000.000
130.000.000

13.000.000
13.000.000

-

(8.592.315)
(72.020)
(1.574.654)
(10.238.989)

4.407.685
(72.020)
(1.574.654)
2.761.011

130.000.000

13.000.000

-

(2.122.494)

10.877.506

-

-

-

-

-

-

130.000.000
12.500.000
142.500.000

13.000.000
1.250.000
14.250.000

19

19

1.250.000
(36.010)
1.213.990

220.784

(8.337.279)

(8.337.279)

(10.238.989)
(1.267.919)
(11.506.908)

2.761.011
2.500.000
(1.267.919)
(36.010)
3.957.082

Οι σημειώσεις στις σελίδες 144 μέχρι 171 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.
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PRIMETEL PLC
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Έτη που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2005, 2006 και 2007
Αναπροσαρμοσμένη

Αναπροσαρμοσμένη

2007

2006

2005

£

£

£

(1.387.647)

(1.891.436)

(431.268)

735.523
518.218
1.699
348.610
(13.632)
202.771
(300.747)
(740.882)
2.600.536
(11.376)
47.994
457.847
1.627.472
(980.125)

292.073
223.955
4.376
69.294
(7.385)
(1.309.123)
(256.495)
(913.868)
1.871.873
(37.037)
(1.679.284)
3.167.037
292.238
(318.842)

314.678
118.151
10.136
33.417
(1.554)
43.560
(117.681)
(192.729)
65.984
8.929
(1.096.322)
(500)
1.499.619
(142.943)

2.903.490
13.632
(1.361)
2.915.761

816.499
7.385
(739)
823.145

67.914
1.554
(155)
69.313

(3.431.463)
2.620
(2.588.478)
(6.017.321)

(2.118.808)
25.134
(283.135)
(2.376.809)

(35.634)
5.400
(295.677)
(325.911)

ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Έξοδα έκδοσης κεφαλαίου
Εισπράξεις από νέα δάνεια
Αποπληρωμή δανείων
Τόκοι που πληρώθηκαν
Καθαρή εισροή μετρητών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

(36.010)
4.700.000
(1.779.331)
(348.610)
2.536.049

(72.020)
1.829.632
(29.779)
(69.294)
1.658.539

(33.417)
(33.417)

Καθαρή (μείωση)/αύξηση μετρητών και αντίστοιχων μετρητών
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στην αρχή του έτους
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στο τέλος του έτους

(565.511)
130.319
(435.192)

104.875
25.444
130.319

(290.015)
315.459
25.444

Σημ.
ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Ζημία έτους πριν από τη φορολογία
Αναπροσαρμογές για:
Αποσβέσεις στοιχείων ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
Αποσβέσεις στοιχείων αϋλου ενεργητικού
Ζημία από εκποίηση στοιχείων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
Tόκοι πληρωτέοι
Τόκοι εισπρακτέοι
Κέρδος/(ζημία) από εργασίες πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης
Αύξηση αποθεμάτων
Αύξηση εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων
Αύξηση εμπορικών και λοιπών υποχρεώσεων
Αύξηση/(μείωση) στα ποσά που οφείλονται από συγγενικές εταιρείες
Αύξηση/(μείωση) στα ποσά που οφείλονται σε συγγενικές εταιρείες
Μείωση στα ποσά οφειλόμενα σε μετόχους
Μείωση στο ποσό που οφείλεται από την τελική ιθύνουσα εταιρεία
Mείωση στο ποσό που οφείλεται από/στην ιθύνουσα εταιρεία
Μείωση στο ποσό που οφείλεται σε διοικητικό σύμβουλο

12
13
6

Εισροή μετρητών από εργασίες
Τόκοι που εισπράχθηκαν
΄Εκτακτη εισφορά για την άμυνα που πληρώθηκε
Καθαρή εισροή μετρητών για εργασίες
ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Πληρωμές για αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
Είσπραξη από εκποίηση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
Πληρωμές για αγορά αΰλου ενεργητικού μείον μεταφορά
Καθαρή εκροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες

12
13

18

Οι σημειώσεις στις σελίδες 144 μέχρι 171 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
1.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Σύσταση
Η Primetel Co. Limited συστάθηκε στην Κύπρο στις 18 Ιουνίου 2003 ως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης. Στις
28 Μαρτίου 2006 με ειδικό ψήφισμα μετονομάστηκε σε Primetel Limited.

Στις 4 Ιουνίου 2007 με ειδικό

ψήφισμα η Εταιρεία μετατράπηκε σε Δημόσια και μετονομάστηκε Primetel Public Company Limited.
Ακολούθως στις 30 Αυγούστου 2007 μετονομάστηκε σε Primetel PLC. Το εγγεγραμμένο γραφείο βρίσκεται
στη Λεωφόρο Ομονοίας 141, The Maritime Centre, 3045, Λεμεσός.
Κύριες δραστηριότητες
Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας συνέχισαν να είναι η παροχή υπηρεσιών Φωνής, Δεδομένων και
Εικόνας μέσω αυτόνομου δικτύου οπτικών ινών. Η σταθερή τηλεφωνία, το ευρυζωνικό διαδίκτυο και η
ψηφιακή τηλεόραση είναι μερικές από τις υπηρεσίες που προσφέρονται από την Εταιρεία σε ιδιώτες,
επιχειρήσεις και άλλους τηλεπικοινωνιακούς φορείς, καθώς επίσης σε εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες
διαδικτύου στην Κύπρο.
Η Εταιρεία είναι κατά 53,99% (2006: 92,3%) θυγατρική της εταιρείας Thunderworx Limited. Η τελική ιθύνουσα
εταιρεία είναι η Teledev East Limited.
2.

ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

(α)

Δήλωση συμμόρφωσης

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).

Επιπρόσθετα, οι

οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113,
της Κύπρου, είναι για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 και παρουσιάζονται σε Κυπριακές λίρες.
(β)

Βάση παρουσίασης

Οι οικονομικές καταστάσεις ετοιμάστηκαν με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους.
(γ)

Σημαντικοί λογιστικοί υπολογισμοί και εκτιμήσεις

Η ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Πληροφόρησης απαιτεί από τη Διεύθυνση την άσκηση κρίσης και τη χρήση λογιστικών εκτιμήσεων και
παραδοχών οι οποίες επηρεάζουν την εφαρμογή των λογιστικών αρχών και των υπό αναφορά ποσών
ενεργητικού και υποχρεώσεων, εσόδων και εξόδων. Οι εκτιμήσεις και οι σχετικές παραδοχές βασίζονται στην
ιστορική εμπειρία και σε διάφορους άλλους παράγοντες οι οποίοι πιστεύεται να είναι λογικοί υπό τις
περιστάσεις και τα αποτελέσματα των οποίων διαμορφώνουν τη βάση στην οποία ασκείται η κρίση σχετικά με
τις λογιστικές αξίες ενεργητικού και υποχρεώσεων οι οποίες δεν είναι άμεσα εμφανείς από άλλες πηγές. Τα
πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις.

145

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ (PROSPECTUS)

Οι εκτιμήσεις και υποστηρίζουσες παραδοχές παρακολουθούνται σε συνεχή βάση. Αναθεωρήσεις σε
λογιστικές εκτιμήσεις αναγνωρίζονται στην περίοδο κατά την οποία η εκτίμηση αναθεωρείται αν η
αναθεώρηση επηρεάζει μόνο αυτή την περίοδο, ή την περίοδο της αναθεώρησης και μελλοντικές περιόδους
αν η αναθεώρηση επηρεάζει τόσο την τρέχουσα όσο και μελλοντικές περιόδους.
(δ) Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρημένων ΔΠΧΠ και τίτλων διερμηνειών της Επιτροπής
Διερμηνειών Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΕΔΔΠΧΠ)
Κατά το τρέχον έτος η Εταιρεία υιοθέτησε όλα τα καινούργια και αναθεωρημένα ΔΠΧΠ τα οποία σχετίζονται με
τις εργασίες της και είναι εφαρμόσιμα για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου 2007.
Η υιοθέτηση αυτή δεν έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις λογιστικές αρχές της Εταιρείας.
(i)

Πρότυπα και Διερμηνείες που υιοθετήθηκαν από την ΕΕ
•

ΔΠΧΠ8: “Λειτουργικοί Τομείς” (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2009). Η εφαρμογή του Προτύπου δεν αναμένεται να έχει επίδραση στις οικονομικές
καταστάσεις της Εταιρείας.

•

ΕΔΔΠΧΠ (Επιτροπή Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) 11:
“ΔΠΧΠ 2 – Συγκρότημα και Συναλλαγές Ίδιων Μετοχών”, (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 1 Μαρτίου 2007). Η εφαρμογή της Διερμηνείας δεν αναμένεται να έχει
επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.

(ii)

Πρότυπα και Διερμηνείες που δεν υιοθετήθηκαν ακόμη από την ΕΕ
•

ΔΛΠ 1 (Αναθεώρηση): “Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων: Αναθεωρημένη Παρουσίαση”
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2009). Η εφαρμογή
του Αναθεωρημένου Προτύπου δεν αναμένεται να έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της
Εταιρείας.

•

ΔΛΠ 23 (Αναθεώρηση): “Κόστος Δανεισμού” (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την
ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2009). Η εφαρμογή του Αναθεωρημένου Προτύπου δεν αναμένεται να
έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.

•

ΕΔΔΠΧΠ 12: “Διευθετήσεις Υπηρεσίας Παραχώρησης” (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2008). Η εφαρμογή της Διερμηνείας δεν αναμένεται να έχει
επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.

•

ΕΔΔΠΧΠ 13: “Προγράμματα Διατήρησης Πελατών” (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2008). Η εφαρμογή της Διερμηνείας δεν αναμένεται να έχει
επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.

•

ΕΔΔΠΧΠ 14 ΔΛΠ 19: “Η σχέση του ορίου πάνω σε περιουσιακά στοιχεία που προκύπτουν από
σχέδια καθορισμένων ωφελημάτων και του κατώτατου ορίου χρηματοδότησης του σχεδίου”
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2008). Η εφαρμογή
της Διερμηνείας δεν αναμένεται να έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.
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3.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

Οι λογιστικές αρχές εφαρμόστηκαν με συνέπεια από την Εταιρεία και είναι συνεπείς με τις λογιστικές αρχές
του προηγούμενου έτους.
(α)

Αναγνώριση εσόδων

Τα έσοδα από τέλη σύνδεσης αναγνωρίζονται όταν όλα τα σημαντικά ρίσκα και αμοιβές ιδιοκτησίας
μεταφερθούν στους συνδρομητές. Η μεταφορά γίνεται όταν η σύνδεση ολοκληρωθεί.
Τα τέλη ενοικίων και συγκοινωνιών, οι τόκοι εισπρακτέοι και τα άλλα εισοδήματα αναγνωρίζονται με βάση την
αρχή των δεδουλευμένων εσόδων.
(β)

Ξένα νομίσματα

Νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας υπολογίζονται χρησιμοποιώντας
το νόμισμα του κύριου οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία (‘νόμισμα
λειτουργίας’). Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Κυπριακές λίρες που είναι το νόμισμα
λειτουργίας και παρουσίασης της Εταιρείας.
Συναλλαγές
Συναλλαγές σε ξένα νομίσματα καταχωρούνται με βάση τους συναλλαγματικούς συντελεστές που ισχύουν την
ημερομηνία της συναλλαγής. Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού που είναι σε ξένα
νομίσματα, μετατρέπονται σε Κυπριακές λίρες με βάση τους συναλλαγματικούς συντελεστές που ισχύουν την
ημερομηνία

του

ισολογισμού.

Συναλλαγματικές

διαφορές

που

προκύπτουν

από

τα

πιο

πάνω,

συμπεριλαμβάνονται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων. Μη χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και
παθητικού τα οποία παρουσιάζονται σε ιστορικές τιμές και είναι σε ξένα νομίσματα, μετατρέπονται με βάση
τους συναλλαγματικούς συντελεστές που ισχύουν την ημερομηνία της συναλλαγής. Μη χρηματοοικονομικά
στοιχεία ενεργητικού και παθητικού τα οποία παρουσιάζονται σε δίκαιες αξίες και είναι σε ξένα νομίσματα
μετατρέπονται σε Κυπριακές λίρες με βάση τους συναλλαγματικούς συντελεστές που ισχύουν την ημερομηνία
που προσδιορίστηκαν οι δίκαιες αξίες.
(γ)

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός

(i)

Ιδιόκτητα στοιχεία

Τα στοιχεία ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παρουσιάζονται σε τιμή κτήσης μείον συσσωρευμένες
αποσβέσεις και μείον οποιαδήποτε συσσωρευμένη απομείωση στην αξία.
Τα έξοδα για επιδιορθώσεις και συντήρηση των ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού χρεώνονται στο
λογαριασμό αποτελεσμάτων. Τα έξοδα για σημαντικές βελτιώσεις και ανακαινίσεις των ακινήτων,
εγκαταστάσεων και εξοπλισμού κεφαλαιοποιούνται μόνο όταν αυξάνουν τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη που
θα προκύψουν από τα ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό.
Σε περίπτωση διάθεσης ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού η διαφορά του τιμήματος πώλησης και της
καθαρής αξίας χρεώνεται ή πιστώνεται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων του έτους.
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(ii)

Αποσβέσεις

Γίνεται πρόβλεψη για αποσβέσεις από την Εταιρεία για να διαγραφεί το κόστος μείον η υπολογιζόμενη
υπολειμματική αξία των ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού με ισόποσες ετήσιες επιβαρύνσεις στο
διάστημα της αναμενόμενης ωφέλιμης οικονομικής ζωής τους. Τα ετήσια ποσοστά απόσβεσης είναι τα εξής:
%
Δίκτυο οπτικών ινών

4

Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός

10-20

Προσθήκες και βελτιώσεις σε ενοικιαζόμενα ακίνητα

10

Οχήματα

15 – 20

Μηχανήματα, εγκαταστάσεις και εργαλεία

10 – 33 1/3

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικός εξοπλισμός

10 – 33 1/3

(δ)

Άϋλο ενεργητικό

(i)

Δικαιώματα χρήσης τοπικών και διεθνών δικτύων

Έξοδα τα οποία υφίσταται η Εταιρεία για δικαιώματα χρήσης τοπικών και διεθνών δικτύων αρχικά
κεφαλαιοποιούνται και αποσβένονται στη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων σε περίοδο δέκα μέχρι
δεκαεπτά ετών που αντιπροσωπεύει τη χρονική περίοδο κατά την οποία η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να
χρησιμοποιεί τα εν λόγω δίκτυα. Η απόσβεση περιλαμβάνεται στο κόστος πωλήσεως.
(ii)

Λογισμικά προγράμματα

Δαπάνες που έχουν άμεση σχέση με ξεχωριστά λογισμικά προγράμματα που ανήκουν στην Εταιρεία και που
αναμένεται ότι θα δημιουργήσουν οικονομικά οφέλη που θα υπερβαίνουν τις δαπάνες για περισσότερο από
ένα έτος αναγνωρίζονται ως άυλα περιουσιακά στοιχεία. Μετέπειτα τα λογισμικά προγράμματα
παρουσιάζονται στο κόστος μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις και μείον οποιαδήποτε συσσωρευμένη
απομείωση στην αξία. Δαπάνες που βελτιώνουν ή επεκτείνουν την απόδοση των λογισμικών προγραμμάτων
πέραν από τις αρχικές προδιαγραφές κεφαλαιοποιούνται.

Δαπάνες που σχετίζονται με την συντήρηση

λογισμικών προγραμμάτων χρεώνονται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων στο έτος που
προκύπτουν. Τα λογισμικά προγράμματα αποσβένονται σύμφωνα με τη σταθερή μέθοδο σε περίοδο μεταξύ
τριών και δέκα ετών. Η απόσβεση ξεκινά όταν τα λογισμικά προγράμματα είναι διαθέσιμα προς χρήση και
περιλαμβάνεται στα έξοδα διοίκησης.
(ς)

Απομείωση αξίας στοιχείων ενεργητικού

Η λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού της Εταιρείας εξετάζεται σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού για να
εξακριβωθεί κατά πόσον υπάρχει ένδειξη μόνιμης απομείωσης στην αξία των στοιχείων ενεργητικού. Στις
περιπτώσεις όπου υπάρχει ένδειξη για μόνιμη απομείωση, εκτιμάται η ανακτήσιμη αξία των στοιχείων
ενεργητικού. Η ανακτήσιμη αξία ενός στοιχείου ενεργητικού είναι η μεγαλύτερη της καθαρής εισπράξιμης
τιμής στα πλαίσια μιας συνήθους εμπορικής συναλλαγής και της παρούσας αξίας των αναμενόμενων
μελλοντικών ταμειακών ροών από τη συνεχή χρήση του στοιχείου και της πώλησης του στο τέλος της
ωφέλιμης ζωής του. Όταν η ανακτήσιμη αξία ενός στοιχείου ενεργητικού είναι μικρότερη της λογιστικής του
αξίας, η απομείωση αυτή αναγνωρίζεται ως έξοδο στη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων του έτους.
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Σε περίπτωση όπου σε μελλοντικές λογιστικές περιόδους το ποσό της απομείωσης ελαττωθεί λόγω
γεγονότων που προέκυψαν μετά την αναγνώριση της απομείωσης το ανάλογο ποσό της μόνιμης μείωσης
αντιστρέφεται μέσω της κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων.
(ς)

Φορολογία

Ο εταιρικός φόρος και η έκτακτη εισφορά για την άμυνα υπολογίζονται με βάση τη νομοθεσία και συντελεστές
που ισχύουν στην Κύπρο.
Γίνεται πρόβλεψη για αναβαλλόμενη φορολογία με βάση την μέθοδο της υποχρέωσης για όλες τις
προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας στοιχείων ενεργητικού και παθητικού και της φορολογικής
τους βάσης.
Χρεωστικά υπόλοιπα αναβαλλόμενης φορολογίας που προκύπτουν από αφαιρετέες προσωρινές διαφορές
αναγνωρίζονται μόνο στις περιπτώσεις που θεωρείται πιθανό ότι θα υπάρξουν στο μέλλον επαρκή
φορολογητέα κέρδη.
Η αναβαλλόμενη φορολογία υπολογίζεται με βάση τους φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται να
ισχύουν κατά την περίοδο στην οποία το στοιχείο ενεργητικού θα ανακτηθεί ή η υποχρέωση θα εξοφληθεί. Η
αναπροσαρμογή στην αναβαλλόμενη φορολογία λόγω αλλαγών στους φορολογικούς συντελεστές
παρουσιάζεται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων ή στα αποθεματικά ανάλογα με το που συμπεριλαμβάνεται η
αρχική χρέωση ή πίστωση για αναβαλλόμενη φορολογία.
(ζ)

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις

Οι εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις παρουσιάζονται στην ονομαστική τους αξία, μείον πρόβλεψη για
επισφαλή χρέη, που υπολογίζεται με βάση την εξέταση όλων των εκκρεμούντων ποσών στο τέλος του έτους.
Ποσά που δεν μπορούν να εισπραχθούν, διαγράφονται όταν εντοπίζονται.
Η πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες αντιπροσωπεύει τη διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας, και της
ανακτήσιμης αξίας που ισούται με τη σημερινή αξία της αναμενόμενης ταμειακής ροής.
(η)

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών

Τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών αποτελούνται από μετρητά στο ταμείο και στην τράπεζα. Για σκοπούς
της κατάστασης ταμειακών ροών, τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών παρουσιάζονται μετά την αφαίρεση των
τραπεζικών παρατραβηγμάτων.
(θ)

Αποθέματα

Τα αποθέματα παρουσιάζονται στην τιμή κόστους ή στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία, όποια από τις δύο
είναι χαμηλότερη. Η τιμή κόστους καθορίζεται με βάση τη μέθοδο της μέσης σταθμικής αξίας. Η καθαρή
ρευστοποιήσιμη αξία είναι η υπολογιζόμενη τιμή πώλησης κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών, μείον οι
δαπάνες συμπλήρωσης και τα έξοδα πώλησης.
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(ι)

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις

Οι εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις παρουσιάζονται με βάση τις ονομαστικές αξίες που οφείλονται κατά την
ημερομηνία του ισολογισμού και συμπεριλαμβάνουν τόκους, όπου αυτό εφαρμόζεται.
(ια)

Δάνεια

Τα δάνεια αναγνωρίζονται στο αρχικό ποσό χορήγησης μετά την αφαίρεση των κόστων χρηματοδότησης. Τα
δάνεια παρουσιάζονται μετέπειτα στην αποσβεσθείσα τιμή κόστους. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των
εισπράξεων (μετά την αφαίρεση των εξόδων) και της αξίας αποπληρωμής, αναγνωρίζεται στην κατάσταση
λογαριασμού αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια του δανείου με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.
(ιβ)

Μετοχικό κεφάλαιο

Οι συνήθεις μετοχές ταξινομούνται ως ίδια κεφάλαια. Τα έξοδα που σχετίζονται άμεσα με την έκδοση
συνήθους κεφαλαίου αναγνωρίζονται κατευθείαν στα ίδια κεφάλαια.
(ιγ)

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις αντιπροσωπεύουν ποσά τα οποία είναι πληρωτέα πέραν των δώδεκα
μηνών από την ημερομηνία του ισολογισμού.
(ιδ)

Καθαρά έξοδα χρηματοδότησης

Τα καθαρά έξοδα χρηματοδότησης περιλαμβάνουν τόκους δανείων και τραπεζικών παρατραβηγμάτων καθώς
και έσοδα από τραπεζικούς τόκους.
Οι τόκοι εισπρακτέοι αναγνωρίζονται με βάση την αρχή των δεδουλευμένων εσόδων ανάλογα με τα ποσά που
καθίστανται εισπρακτέα.
Τα έξοδα χρηματοδότησης αναγνωρίζονται ως έξοδα την ημερομηνία που είναι οφειλόμενα.
Εκτός από τόκους τα καθαρά έξοδα χρηματοδότησης συμπεριλαμβάνουν και συναλλαγματικές διαφορές,
έξοδα υποθηκών καθώς και πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες.
(ιε)

Κύκλος εργασιών

Ο κύκλος εργασιών αντιπροσωπεύει τα δεδουλευμένα ποσά από υπηρεσίες που παρασχέθηκαν σε πελάτες
κατά τη διάρκεια του έτους και αναφέρεται μετά την αφαίρεση εκπτώσεων και φόρου προστιθέμενης αξίας.
Το εισόδημα αναγνωρίζεται όταν δεν υπάρχουν σημαντικές αβεβαιότητες σχετικά με την είσπραξη του.
(ις)

Εκμισθώσεις

Η εκμίσθωση γραφείου και καταστημάτων αναγνωρίζεται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων με
βάση την αρχή των δεδουλευμένων εξόδων, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής συμφωνίας.
(ιζ)

Ωφελήματα υπαλλήλων

Η Εταιρεία και οι υπάλληλοι συνεισφέρουν στο Κυβερνητικό Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων με βάση τους
μισθούς των υπαλλήλων. Επιπρόσθετα η Εταιρεία λειτουργεί ένα σχέδιο καθορισμένων συνεισφορών τα
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περιουσιακά στοιχεία του οποίου τηρούνται σε ξεχωριστό ταμείο υπό τη διαχείριση επιτρόπων. Το σχέδιο
χρηματοδοτείται με πληρωμές από τους υπαλλήλους και από την Εταιρεία. Οι συνεισφορές της Εταιρείας
διαγράφονται στην περίοδο που σχετίζονται και περιλαμβάνονται στο κόστος προσωπικού. Η Εταιρεία δεν
έχει οποιαδήποτε νομική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση για να πληρώσει επιπλέον συνεισφορές εάν το σχέδιο
δεν κατέχει αρκετά περιουσιακά στοιχεία για να πληρώσει σε όλους τους υπαλλήλους τα ωφελήματα που
αναλογούν στις υπηρεσίες τους κατά τη διάρκεια της τρέχουσας και των προηγούμενων περιόδων.
(ιη)

Ανάλυση κατά τομέα

Οι πληροφορίες κατά τομέα παρουσιάζονται σύμφωνα με τους γεωγραφικούς τομείς δραστηριότητας της
Εταιρείας:
Οι πληροφορίες κατά τομέα παρουσιάζονται σύμφωνα με τους γεωγραφικούς τομείς δραστηριότητας της
Εταιρείας:
Πρωτογενής τομέας
Η Εταιρεία διεξάγει δραστηριότητες τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό με το μεγαλύτερο μέρος να
πραγματοποιείται κυρίως στην Ευρώπη και λιγότερο σε διάφορες άλλες χώρες.
Δευτερογενής τομέας
Η Εταιρεία ασχολείται κυρίως με την παροχή υπηρεσιών, Φωνής Δεδομένων και Εικόνας μέσω αυτόνομου
δικτύου οπτικών ινών.

Λόγω του γεγονότος ότι οι δραστηριότητες της Εταιρείας έχουν τον ίδιο βαθμό

κινδύνου και απόδοσης με βάση τις πρόνοιες του Διεθνές Λογιστικού Προτύπου 14 οι Διοικητικοί Σύμβουλοι
δεν θεωρούν ότι υπάρχουν ξεχωριστοί τομείς δραστηριότητας.
(ιθ)

Απόκτηση δραστηριοτήτων και πάγιου ενεργητικού συνδεδεμένης εταιρείας

Η συναλλαγή με εταιρείες που βρίσκονται κάτω από κοινό ιδιοκτησιακό καθεστώς θεωρούνται ως συνένωση
επιχειρήσεων και ελλείψει οποιουδήποτε ΔΠΧΠ που να διέπει τέτοιες συναλλαγές τα στοιχεία που αποκτώνται
αναγνωρίζονται σε αναγραφόμενες (book values) και η διαφορά μεταξύ του τιμήματος απόκτησης και των
λογιστικών αξιών που αποκτήθηκαν αναγνωρίζεται στα ίδια κεφάλαια.
(ικ)

Συγκριτικά ποσά

Όπου χρειάζεται, τα συγκριτικά ποσά αναπροσαρμόζονται για να συνάδουν με τις αλλαγές στην παρουσίαση
του τρέχοντος οικονομικού έτους.
4.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Οι πληροφορίες κατά τομέα παρουσιάζονται σύμφωνα με το γεωγραφικό τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας.
Κατά την παρουσίαση πληροφοριών τα έσοδα βασίστηκαν στην γεωγραφική τοποθεσία των πελατών ενώ τα
στοιχεία ενεργητικού, οι υποχρεώσεις και τα κεφαλαιουχικά έξοδα αποδίδονται στην γεωγραφική τους
τοποθεσία.
Η τιμολόγηση κατά τομέα καθορίζεται σε εμπορικές αξίες.
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Το μεικτό κέρδος κατά τομέα, τα στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων περιλαμβάνουν στοιχεία που
αποδίδονται άμεσα σε κάποιο τομέα καθώς και αυτά που μπορούν να αποδοθούν με σχετική βεβαιότητα. Τα
έξοδα πωλήσεων και διανομής, τα έξοδα διοίκησης καθώς και τα έξοδα χρηματοδότησης δεν αναλύονται κατά
γεωγραφικό τομέα, καθώς και των αποσβέσεων των άυλων στοιχείων ενεργητικού, καθώς δεν σχετίζονται
άμεσα ούτε και μπορούν να σχετιστούν με κάποια βεβαιότητα με συγκεκριμένο προορισμό πωλήσεων. Γι’
αυτό και θεωρήθηκε ως πιο ορθή η ανάλυση του μεικτού κέρδους κατά γεωγραφικό τομέα παρά η ανάλυση
του κέρδους από εργασίες. Τα στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων, οι προσθήκες σε στοιχεία πάγιου
ενεργητικού και οι αποσβέσεις διαχωρίστηκαν με βάση τους γεωγραφικούς τομείς στους οποίους βρίσκονται.
Γεωγραφικός τομέας:
Κύπρος

Ευρώπη

Άλλες χώρες

Σύνολο

2007

2006

2005

2007

2006

2005

2007

2006

2005

2007

2006

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

Κύκλος εργασιών

7.618.861

2.614.526

1.122.331

611.238

584.210

603.426

91.961

33.128 108.385

8.322.060

3.231.864

1.834.142

Μεικτό κέρδος

2.919.358

733.895

522.132

234.211

163.987

280.726

35.237

9.299

50.423

3.188.806

907.181

853.281

60.000

-

-

-

-

-

-

-

-

60.000

-

-

Άλλα λειτουργικά έσοδα
Έξοδα διοίκησης

(3.712.122)

Έξοδα πωλήσεως

(648.687)

Άλλα λειτουργικά έσοδα
Ζημία από εργασίες

2005

(2.243.492) (1.199.789)
(416.666)

(4.876)

(1.699)

(4.376)

(10.136)

(1.113.702)

(1.757.353)

(361.520)

(273.945)

(134.083)

(69.748)

(1.387.647)

(1.891.436)

(431.268)

119.728

316.782

(72.732)

(1.267.919)

(1.574.654)

(504.000)

14.149.903

8.544.001

8.025.277

Καθαρά έξοδα
χρηματοδότησης
Ζημία πριν την φορολογία
Φορολογία

Στοιχεία ενεργητικού

13.931.222

8.332.560

7.953.248

218.681

211.441

71.979

Στοιχεία ενεργητικού
που δεν κατανέμονται
Σύνολο ενεργητικού
9.776.296

5.794.151

3.602.646

924.082

372.980

και εξοπλισμός

3.431.463

2.118.808

1. 274.713

-

Άϋλο ενεργητικό

2.662.978

283.135

595.018

-

6.094.441

2.401.943

1.869.731

-

-

1.253.741

516.028

432.829

-

48.000

36.000

-

-

Υποχρεώσεις

81.516

-

507.557

384.141

66.620

14.657.460

8.928.142

8.091.847

10.700.378

6.167.131

3.684.162

-

-

-

-

-

3.431.464

2.118.808

1.274.713

-

-

-

2.662.978

283.135

595.018

-

-

-

-

6.094.441

2.401.943

1.869.731

-

-

-

-

-

1.253.741

516.028

432.829

-

-

-

-

-

48.000

36.000

-

Κεφαλαιουχικές δαπάνες
Ακίνητα, εγκαταστάσεις

Σύνολο κεφαλαιουχικών
δαπανών
Αποσβέσεις ακινήτων
εγκαταστάσεων και
εξοπλισμού και άυλων
στοιχείων
Απομείωση στοιχείων
κυκλοφορούντος
ενεργητικού

5.

ΑΛΛΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
2007

2006

2005

£

£

£

-

-

Διοικητικές υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στην
μητρική εταιρεία Thunderworx Limited

60.000
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6.

ΑΛΛΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
2007
£

£

£

4.376

10.136

2007
£

2006
£

2005
£

13.632
211.501
225.133

7.385
29.188
36.573

1.554
6.037
7.591

37.106
291.039
-

13.406
45.523
6.017

16.914
-

1.414
102.468
19.051
48.000
(499.078)
273.945

4.348
65.362
36.000
(170.656)
134.083

16.503
12.147
31.775
(77.339)
69.748

2007

2006

2005

£

£

£

10.000

2.650

6.970

5.450

-

-

208.373

143.301

-

Στοιχείων πάγιου ενεργητικού

735.523

292.073

270.936

Στοιχείων άυλου ενεργητικού

518.218

223.955

118.151

ΚΑΘΑΡΑ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Έσοδα χρηματοδότησης
Τραπεζικοί τόκοι εισπρακτέοι
Κέρδος σε συναλλαγματικές διαφορές
Έξοδα χρηματοδότησης
Τραπεζικοί τόκοι πληρωτέοι
Τόκοι δανείων
Τόκοι στο υπόλοιπο του Διοικητικού Συμβούλου
Τόκοι στο υπόλοιπο με συγγενική εταιρεία –
Francoudi & Stephanou Ltd
Τραπεζικά έξοδα
Άλλοι τόκοι
Διαγραφή επισφαλών χρεωστών
Πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες - Γενική

8.

2005

1.699

Ζημία από εκποίηση στοιχείων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού

7.

2006

ΖΗΜΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Η ζημία πριν τη φορολογία αναφέρεται μετά τη χρέωση για:
Αμοιβή ελεγκτών
- έτους
- προηγούμενων ετών
Ενοίκια πληρωτέα
Αποσβέσεις

9.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Αναβαλλόμενη φορολογία (Σημ. 14)
Έκτακτη εισφορά για την άμυνα
Φορολογία ως ο λογαριασμός αποτελεσμάτων

153

2007

2006

2005

£

£

£

123.416

317.521

(72.577)

(3.688)

(739)

(155)

119.728

316.782

(72.732)
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Συμφιλίωση φορολογίας με βάση το φορολογητέο εισόδημα και φορολογίας με βάση τις λογιστικές ζημίες:

2007

2006

£
Λογιστική ζημιά πριν τη φορολογία
Φόρος με βάση τα εφαρμόσιμα ποσοστά φορολογίας

2005

£

£

(1.387.647)

(1.891.436)

(431.268)

(138.766)

(189.144)

(43.127)

17.194

17.220

4.155

Φορολογική επίδραση εξόδων που δεν εκπίπτουν για
φορολογικούς σκοπούς
Φορολογική επίδραση εκπτώσεων και εισοδήματος που δεν
υπόκειται σε φορολογία

(1.844)

(145.597)

(7.273)

(123.416)

(317.521)

(46.245)

-

-

118.822

(123.413)

(317.521)

72.577

3.688

739

155

(119.728)

(316.782)

72.732

Αναβαλλόμενη φορολογία που διαγράφηκε τα
προηγούμενα έτη
Αναβαλλόμενη φορολογία
Έκτακτη εισφορά για την άμυνα
Χρέωση φορολογίας

Η Εταιρεία φορολογείται με τον σταθερό συντελεστή 10%.
Κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, τα εισοδήματα από τόκους υπόκεινται σε έκτακτη εισφορά για την άμυνα
με ποσοστό 10%. Σε τέτοιες περιπτώσεις 50% των τόκων αυτών εξαιρούνται από τον εταιρικό φόρο και
επομένως έχουν πραγματικό φορολογικό συντελεστή 15%.
Η Εταιρεία δεν έχει φορολογική υποχρέωση λόγω φορολογικής ζημιάς που πραγματοποίησε κατά το τρέχον
έτος. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία οι ζημιές επιτρέπεται να συμψηφιστούν με μελλοντικά κέρδη. Το
υπόλοιπο των φορολογικών ζημιών που είναι διαθέσιμες για συμψηφισμό με μελλοντικά κέρδη ανέρχεται στις
31 Δεκεμβρίου 2007 σε £7.233.780, το 2006: £5.544.008 και το 2005: £1.096.114.
Η αναβαλλόμενη φορολογία που προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ αποσβέσεων και των
κεφαλαιουχικών εκπτώσεων καθώς και στις φορολογικές ζημιές έχει υπολογιστεί με βάση το μειωμένο
συντελεστή φόρου 10% όπως αναφέρεται πιο πάνω. Αναγνωρίστηκε η φορολογία στοιχείων ενεργητικού
πάνω στις φορολογικές ζημίες, καθότι από το επιχειρηματικό σχέδιο της Εταιρείας προκύπτει ότι από το έτος
2008 η Εταιρεία θα είναι κερδοφόρα.
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10.

ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΗ ΖΗΜΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ

Ζημία που αναλογεί στα μέλη της Εταιρείας

2007

2006

2005

£

£

£

(1.267.919)

(1.574.654)

(504.000)

Μεσοσταθμικός αριθμός συνήθως μετοχών της £1 που ήταν
εκδομένος κατά την διάρκεια του έτους

-

-

1.000.000

133.125.000

130.000.000

-

£ σεντ

£ σεντ

£ σεντ

(0,009)

(0,012)

(0,054)

2007

2006

2005

£

£

£

1.574.377

1.022.703

451.778

60.889

30.414

15.622

189.373

113.621

39.979

1.824.639

1.166.738

507.379

Μεσοσταθμικός αριθμός συνήθων μετοχών των £0,10 που ήσαν
εκδομένες κατά την διάρκεια του έτους.

Ζημία ανά μετοχή

11.

ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Έξοδα προσωπικού
Μισθοί και ημερομίσθια
Εισφορές εργοδότη στο Ταμείο Προνοίας
Άλλα ωφελήματα

Ο αριθμός των υπαλλήλων που εργοδοτούνται από την Εταιρεία κατά την 31 Δεκεμβρίου 2007 ήταν 204,
2006: 134, 2005: 56.
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12.

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Προσθήκες
και βελτιώσεις
σε ενοικιαζόμενα
κτίρια

Δίκτυο οπτικών
ινών και
τηλεπικοινωνιακός
εξοπλισμός

Μηχανήματα,
εγκαταστάσεις,
έπιπλα, σκεύη
και γραφειακός
εξοπλισμός

£

£

£

2007
Τιμή κτήσης
1 Ιανουαρίου 2007
Προσθήκες
Αφαιρέσεις
31 Δεκεμβρίου 2007

320.340
251.779
572.119

1.481.477
810.600
2.292.077

Αποσβέσεις
1 Ιανουαρίου 2007
Επιβάρυνση έτους
Πάνω σε αφαιρέσεις
31 Δεκεμβρίου 2007

417
8.760
(9.177)

Καθαρή λογιστική αξία
31 Δεκεμβρίου 2007

Οχήματα

Ηλεκτρονικοί
υπολογιστές
και
εξοπλισμός

Σύνολο

£

£

£

491.021
863.138
1.354.159

135.569
86.810
222.379

1.810.589
1.419.136
(5.046)
3.224.679

4.238.996
3.431.463
(5.046)
7.665.413

57.051
89.635
(146.686)

71.277
165.463
(236.740)

18.798
40.839
(59.637)

140.671
430.826
(727)
(570.770)

288.214
735.523
(727)
(1.023.010)

562.942

2.145.391

1.117.419

162.742

2.653.909

6.642.403

2006
Τιμή κτήσης
1 Ιανουαρίου 2006
Προσθήκες
Αφαιρέσεις
31 Δεκεμβρίου 2006

320.340
320.340

895.049
586.428
1.481.477

200.267
292.050
(1.296)
491.021

100.085
66.438
(30.954)
135.569

958.659
853.552
(1.622)
1.810.589

2.154.060
2.118.808
(33.872)
4.238.996

Αποσβέσεις
1 Ιανουαρίου 2006
Επιβάρυνση έτους
Πάνω σε αφαιρέσεις
31 Δεκεμβρίου 2006

417
(417)

57.051
(57.051)

3
71.834
(560)
(71.277)

500
21.977
(3.679)
(18.798)

140.794
(123)
(140.671)

503
292.073
(4.362)
(288.214)

319.923

1.424.426

419.744

116.771

1.669.918

3.950.782

-

182.983
726.969
-

36.623
175.584
-

53.074
70.285
(15.800)

936.378
301.875
(49.519)

1.209.058
1.274.713
(65.319)

-

(14.903)
895.049

(11.940)
200.267

(7.474)
100.085

(230.075)
958.659

(264.392)
2.154.060

-

14.903

11.943

18.442

269.390

314.678

-

-

-

(10.468)

(39.315)

(49.783)

-

(14.903)
-

(11.940)
(3)

(7.474)
(500)

(230.075)
-

(264.392)
(503)

-

895.049

200.264

99.585

958.659

2.153.557

Καθαρή λογιστική αξία
31 Δεκεμβρίου 2006
2005
Τιμή κτήσης
1 Ιανουαρίου 2005
Προσθήκες
Αφαιρέσεις/Διαγραφές
Συμψηφισμός
αποσβέσεων με κόστος
στοιχείων που
αποκτήθηκαν από την
Thunderworx Limited
31 Δεκεμβρίου 2005
Αποσβέσεις
Επιβάρυνση έτους
Πάνω σε αφαιρέσεις/
διαγραφές
Συμψηφισμός
αποσβέσεων με κόστος
στοιχείων που
αποκτήθηκαν από την
Thunderworx Limited
31 Δεκεμβρίου 2005
Καθαρή λογιστική αξία
31 Δεκεμβρίου 2005

Σημ.: Αποσβέσεις για τις προσθήκες και βελτιώσεις στο ενοικιαζόμενο κτίριο στη Λευκωσία δεν έγιναν για τον λόγο ότι οι
ανακαινίσεις αποπερατώθηκαν το Δεκέμβριο του 2006.
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13.

ΑΫΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Διαφορά που
προέκυψε από
την απόκτηση των
δραστηριοτήτων
της Thunderworx Ltd
£

Λογισμικά
προγράμματα
£

Δικαιώματα
χρήσης
τοπικών
και διεθνών
δικτύων
£

Σύνολο
£

8.337.279

1.466.562

644.476

10.448.317

(8.337.279)
-

1.466.562
212.883
1.679.445

644.476
(74.500)
2.450.095
3.020.071

(8.337.279)
2.111.038
(74.500)
2.662.978
4.699.516

-

204.992
224.372
429.364

19.127
293.846
312.973

224.119
518.218
742.337

-

1.250.081

2.707.098

3.957.179

8.337.279

1.251.403

576.500

10.165.182

(8.337.279)
-

1.251.403
215.159
1.466.562

576.500
67.976
644.476

(8.337.279)
1.827.903
283.135
2.111.038

-

164
204.828
(204.992)

19.127
(19.127)

164
223.955
(224.119)

-

1.261.570

625.349

1.886.919

-

1.050.372
319.018

300.500
276.000

1.350.872
595.018

-

(117.987)
1.251.403

576.500

(117.987)
1.827.903

-

118.151

-

118.151

-

(117.987)
164

-

(117.987)
164

-

1.251.239

576.500

1.827.739

2007
Τιμή κτήσης
1 Ιανουαρίου 2007
Διόρθωση λάθους (σημ. 24 & 29)
Διαγραφή διαφοράς
Αναθεωρημένο αρχικό υπόλοιπο
Μεταφορά
Προσθήκες
31 Δεκεμβρίου 2007
Αποσβέσεις
1 Ιανουαρίου 2007
Επιβάρυνση έτους
31 Δεκεμβρίου 2007
Καθαρή λογιστική αξία
31 Δεκεμβρίου 2007

2006
Τιμή κτήσης
1 Ιανουαρίου 2006
Διόρθωση λάθους (σημ. 24 & 29)
Διαγραφή διαφοράς
Αναθεωρημένο αρχικό υπόλοιπο
Προσθήκες
31 Δεκεμβρίου 2006
Αποσβέσεις
1 Ιανουαρίου 2006
Επιβάρυνση έτους
31 Δεκεμβρίου 2006
Καθαρή λογιστική αξία
31 Δεκεμβρίου 2006

2005
Τιμή κτήσης
1 Ιανουαρίου 2005
Προσθήκες
Συμψηφισμός αποσβέσεων με κόστος στοιχείων
που αποκτήθηκαν από Thunderworx Limited
31 Δεκεμβρίου 2005
Αποσβέσεις
Επιβάρυνση έτους
Συμψηφισμός αποσβέσεων με κόστος στοιχείων
που αποκτήθηκαν από Thunderworx Limited
31 Δεκεμβρίου 2005
Καθαρή λογιστική αξία
31 Δεκεμβρίου 2005
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14.

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ /
ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Η συνολική αναβαλλόμενη φορολογία προέκυψε ως ακολούθως:

Συνολικό υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου – Χρεωστικό
Μεταφορά από συγγενική εταιρεία

2007

2006

2005

£

£

£

384.141

66.620

-

-

-

139.197

123.416

317.521

(72.577)

507.557

384.141

66.620

Αναβαλλόμενη φορολογία έτους:
κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων (σημείωση 9)
Συνολικό υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου – Πιστωτικό

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις οφείλονται σε προσωρινές διαφορές μεταξύ των
λογιστικών ποσών και των αντίστοιχων ποσών για φορολογικούς σκοπούς ως ακολούθως:
2007

2006

2005

£

£

£

554.401

359.875

-

Αναβαλλόμενα φορολογικά στοιχεία ενεργητικού
Προσωρινές διαφορές λόγω φορολογικών ζημιών
1 Ιανουαρίου

-

-

215.264

Αναβαλλόμενη φορολογία έτους

Μεταφορά από συγγενική εταιρεία

168.977

194.526

144.611

31 Δεκεμβρίου

723.378

554.401

359.875

(170.260)

(293.255)

-

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Προσωρινές διαφορές μεταξύ των αποσβέσεων
και των κεφαλαιουχικών εκπτώσεων
1 Ιανουαρίου
Μεταφορά από συγγενική εταιρεία
Αναβαλλόμενη φορολογία έτους
31 Δεκεμβρίου
Συνολικό χρεωστικό υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου

-

-

(76.067)

(45.561)

122.995

(217.188)

(215.821)

(170.260)

(293.255)

507.557

384.141

66.620

Ο υπολογισμός για αναβαλλόμενη φορολογία έγινε με συντελεστή 10% στις προσωρινές διαφορές μεταξύ των
αποσβέσεων και των κεφαλαιουχικών εκπτώσεων των κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.
Ο υπολογισμός για αναβαλλόμενη φορολογία σε σχέση με τις προσωρινές διαφορές των φορολογικών ζημιών
σε μεταφορά έγινε με συντελεστή 10% αφού σε περίπτωση φορολογικών ζημιών οι εταιρείες έχουν το
δικαίωμα να μεταφέρουν και να συμψηφίσουν τη ζημιά αυτή με τα κέρδη των ετών που ακολουθούν το έτος
στο οποίο πραγματοποιείται.
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15.

ΣΥΓΓΕΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Η Εταιρεία έχει συγγενικές σχέσεις με τη τελική ιθύνουσα Εταιρεία της Teledev East Limited, με την ιθύνουσα
της εταιρεία Thunderworx Limited και με άλλες συγγενικές εταιρείες οι οποίες θεωρούνται συγγενικές επειδή
βρίσκονται κάτω από κοινό έλεγχο και ιδιοκτησία καθώς και με διευθυντές της.
(α)

(i)

Υπόλοιπα με συγγενικές εταιρείες κατά την 31 Δεκεμβρίου

Ποσά που οφείλονται από την τελική

2007

2006

2005

£

£

£

-

457.847

3.624.884

7.298

5.365

7.867

-

110

-

7.545

8.719

-

-

-

276

1.524

742

-

-

448

-

ιθύνουσα

εταιρεία
Teledev East Ltd
(ii)

Ποσά που οφείλονται από συγγενικές εταιρείες
Aeolos Travel
Aeolos Travel Ltd
Alpha Copy Limited
Xerographic Systems Limited
Aeolos Swiss (CapoBay) Ltd
Teleset Network Public Company Limited
Spidernet Services Public Limited

(iii)

8.143

224.474

(648.054)

355.816

55.574

-

Ποσά που οφείλονται σε συγγενικές εταιρείες
Francoudi & Stephanou Insurance Limited
Francoudi & Stephanou Ltd

124.781

84.771

1.835.001

Xerographic System Limited

3.691

5.406

-

Logica Development Limited

2.575

5.718

-

-

60.000

-

-

-

178

1.569

-

-

Celltech Limited
Alpha Copy Limited
Aeolos Cyprus Travel Limited
Lametus Holdings Limited
Teleset Network Public Company Limited

(v)

29.796
45.180

Ποσό που οφείλεται στην ιθύνουσα εταιρεία
Thunderworx Limited

(iv)

40.189
56.556

15.000

-

-

699

-

-

203.889

155.895

1.835.179

-

980.125

1.298.967

Ποσό που οφείλεται στο Διοικητικό Σύμβουλο
Ερμής Στεφάνου
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(β)

(i)

Οι συναλλαγές με συγγενικές εταιρείες είναι ως ακολούθως:
2007

2006

2005

£

£

£

60.000

2.160

-

Πωλήσεις υπηρεσιών
Με ιθύνουσα και τελική εταιρεία
Thunderworx Limited
Teledev East Ltd

1.558

2.804

334

61.558

4.964

334

Francoudi & Stephanou Limited

68.907

48.057

1.810

Aeolos Travel

62.388

61.100

6.707

2.737

2.829

-

Με συγγενικά μέρη

Aeolos (Cyprus) Travel Ltd
Xerographic Systems Ltd

14.655

10.958

240

Alpha Copy Limited

14.598

11.488

-

Aeolos Swiss (CapoBay) Ltd
Teletset Network Public Company Limited
Spidernet Services Public Limited
Telecet Limited

(ii)

680

645

-

2.062

390

-

352.959

25.910

-

1.200

-

-

520.186

161.377

8.757

581.744

166.341

9.091

2007

2006

2005

£

£

£

Αγορές προϊόντων και υπηρεσιών
Είδος υπηρεσίας
Με τελική ιθύνουσα
Teledev East Limited

Ενοίκιο και ηλεκτρισμός

76.214

45.700

-

Με συγγενικά μέρη

(iii)

Francoudi & Stephanou Insurance Ltd

Ασφάλειες

76.200

-

-

Francoudi & Stephanou Limited

Υπηρεσίες

417.562

334.160

4.837

Logica Development Limited

Ενοίκια

82.331

59.856

-

Celltech Limited

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

45.000

60.000

-

Lametus Holdings Limited

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

15.000

-

-

Xerographic System Limited

Εξοπλισμός γραφείου

32.000

19.959

-

Aeolos Cyprus Travel Limited

Εισιτήρια ταξιδιών

12.450

10.548

-

Aeolos Travel

Ενοίκιο

4.036

3.345

-

Alpha Copy Limited

Αγορές

6.738

3.751
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Spidernet Service Public Limited

Υπηρεσίες

109.903

-

-

801.220

491.619

4.992

877.434

537.319

4.992

Τόκοι που πληρώθηκαν
Francoudi & Stephanou Limited

2007

2006

2005

£

£

£

1.414

4.348

-

Ερμής Στεφάνου

-

6.017

-

1.414

10.365

-

Οι συναλλαγές με συγγενικές εταιρείες τιμολογούνται σε καθαρά εμπορική βάση.
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Οι κυριότεροι όροι των συμφωνιών που υπάρχουν με τα συγγενικά μέρη είναι:
Συμφωνία με την εταιρεία Logica Developments Limited: Η Εταιρεία έχει υπογράψει συμφωνία με την
εταιρεία Logica Developments Limited από την οποία ενοικιάζει τα γραφεία της που στεγάζονται στη
Λεωφόρο Ομονοίας 141, The Maritime Centre, 3045 Λεμεσός. Το ενοίκιο ανέρχεται στις £8.322 το μήνα.
Η εταιρεία Logica Developments Limited είναι μέλος του Ομίλου Φραγκούδη & Στεφάνου.
Συμφωνία εταιρείας Primetel με τον Όμιλο Φραγκούδη & Στεφάνου: Η Primetel προσφέρει υπηρεσίες
ηλεκτρονικής επικοινωνίας στον Όμιλο Φραγκούδη & Στεφάνου.
Συμφωνία Εταιρείας με την TeledevEast για ενοικίαση κτιρίων στη Λευκωσία. Το ενοίκιο ανέρχεται στις
£5.000 το μήνα.
Lametus Holdings Ltd: Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας για διοικητικές υπηρεσίες και με βάση τη
νέα συμφωνία, η Εταιρεία θα πληρώνει στην Lametus Holdings Ltd, μηνιαία αμοιβή £5.000, και με ετήσιο
φιλοδώρημα (bonus) ίσο με το 20% των ετήσιων κερδών μετά τους τόκους και τη φορολογία, αλλά πριν
τις αποσβέσεις, με βάση τους ελεγμένους λογαριασμούς της. Το επίδομα δεν θα ξεπερνά το £1 εκ. κατά
τη διάρκεια της συμφωνίας.
(γ)

Συναλλαγές με διευθυντή

Αμοιβή για παροχή συμβουλευτικών και τεχνικών υπηρεσιών ανάπτυξης δικτύου

2007

2006

2005

£

£

£

40.000

24.000

25.500

Το πιο πάνω ποσό κεφαλαιοποιήθηκε στα ακίνητα εγκαταστάσεις και εξοπλισμός στην κατηγορία “Δίκτυο
οπτικών ινών και τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός”.
Η συναλλαγή με διευθυντή αφορά τη συμφωνία με την εταιρεία Vatiliotis and Vatiliotou Consultancy Services
Ltd η οποία ελέγχεται από τον κ. Φίλιππο Βατυλιώτη. Η συμφωνία ημερομηνίας 21/5/04 με τους Vatiliotis and
Vatiliotou Consultancy Services Ltd για συμβουλευτικές υπηρεσίες έληξε το 2005. Η νέα συμφωνία
υπογράφηκε στις 18 Απριλίου 2007 και η μηνιαία αμοιβή ανέρχεται σε £4.000.
16.

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

Συσκευές και υλικά τηλεπικοινωνίας

2007

2006

2005

£

£

£

680.028

379.281

122.786

Τα αποθέματα παρουσιάζονται σε τιμή κόστους. Το κόστος πωληθέντων προϊόντων το οποίο αναγνωρίστηκε
ως έξοδο και συμπεριλήφθηκε στο κόστος πωλήσεων ανέρχεται σε £158.371 (2006:£18.804).
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17.

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
2007

2006

2005

£

£

£

Χρεώστες εσωτερικού

1.389.544

475.821

108.255

Χρεώστες εξωτερικού

213.346

211.441

71.979

Προπληρωμές

314.534

130.469

2.288

-

358.811

80.152

1.917.424

1.176.542

262.674

ΦΠΑ επιστρεπτέος

Οι συγκεντρώσεις πιστωτικών κινδύνων σε σχέση με ποσά που οφείλονται από πελάτες είναι περιορισμένες
λόγω του μεγάλου αριθμού των πελατών της Εταιρείας. Όλα τα πιο πάνω είναι εισπρακτέα εντός ενός έτους.
Οι εμπορικοί χρεώστες παρουσιάζονται μετά τη αφαίρεση γενικής πρόνοιας για επισφαλείς χρεώστες ύψους
£84.000 (2006: £36.000).
18.

ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ
2007
£

Μετρητά στο ταμείο

103.538

Μετρητά στην τράπεζα
Τραπεζικό παρατραβήγματα

19.

2006

2005

£

£

15.822

649

568.301

631.628

24.795

671.839

647.450

25.444

(1.107.031)

(517.131)

-

(435.192)

130.319

25.444

METOXIKO ΚΕΦΑΛΑΙΟ
2007
£

2006
£

2005

Εγκεκριμένο
190.000.000 συνήθεις μετοχές της £0,10
(2005 και 2006: 130.000.000 συνήθεις μετοχές της £0,10)

19.000.000

13.000.000

13.000.000

14.250.000

13.000.000

13.000.000

Κεφάλαιο που εκδόθηκε και πληρώθηκε
142.500.000 συνήθεις μετοχές της £0,10
(2005 και 2006: 130.000.000 συνήθεις μετοχές της £0,10)

Με βάση σύνηθες ψήφισμα που εγκρίθηκε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που έγινε στις 4
Ιουνίου 2007 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε την αύξηση του ονομαστικού της κεφαλαίου από
£13.000.000 διαιρεμένο σε 130.000.000 μετοχές των £0,10 σεντ η καθεμία σε £15.000.000 διαιρεμένο σε
150.000.000 μετοχές των £0,10 σεντ η καθεμιά.
Με βάση σύνηθες ψήφισμα που εγκρίθηκε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που έγινε στις 4
Ιουνίου 2007 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε την αύξηση του ονομαστικού της κεφαλαίου από
£13.000.000 διαιρεμένο σε 130.000.000 μετοχές των £0,10 σεντ η καθεμία σε £15.000.000 διαιρεμένο σε
150.000.000 μετοχές των £0,10 σεντ η καθεμιά. Με βάση σύνηθες ψήφισμα που εγκρίθηκε σε Έκτακτη Γενική
Συνέλευση της Εταιρείας που έγινε στις 4 Σεπτεμβρίου 2007 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε
την αύξηση του ονομαστικού κεφαλαίου της Εταιρείας από £15.000.000 διαιρεμένο σε 150.000.000 μετοχές
των £0,10σεντ η καθεμία σε 190.000.000 μετοχές των £0,10 σεντ η καθεμία. Με βάση σύνηθες ψήφισμα που
εγκρίθηκε σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας στις 27 Σεπτεμβρίου 2007 αποφασίστηκε η έκδοση
12.500.000 νέων μετοχών των £0,10 σεντ στη τιμή των £0,20 σεντ η καθεμία και όπως παραχωρηθούν στην
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εταιρεία Thunderworx Limited για πλήρη εξόφληση του οφειλόμενου προς αυτή ποσού κατά την ημερομηνία
αυτή.
Για ανάλυση στην κίνηση του αριθμού μετοχών καθώς και της ουσιαστικής αξίας τους και το αποθεματικό
υπέρ το άρτιο βλέπε κατάσταση αλλαγών στα ίδια κεφάλαια.
20.

ΤΟΚΟΦΟΡΑ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
2007
£

2006
£

2005
£

Δάνειο αποπληρωτέο μέχρι το 2011

15.198

17.829

-

(ii) Δάνειο αποπληρωτέο μέχρι το 2016

2.197.880

-

-

(iii) Δάνειο αποπληρωτέο μέχρι το 2016

2.507.444

-

-

-

850.000

-

Μη τρέχουσες υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμα δάνεια
Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ
(i)

Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ
Δάνειο αποπληρωτέο μέχρι το 2013
Η αποπληρωμή του αρχίζει στις 30.4.2008
Marfin Popular Bank Public Company Limited
Δάνειο αποπληρωτέο με τριμηνιαίες δόσεις μέχρι το 2013
Η αποπληρωμή αρχίζει στις 4.8.2008

-

932.024

-

4.720.522

1.799.853

-

Ποσό πληρωτέο μέσα σε ένα έτος

(3.822)

(3.822)

-

4.716.700

1.796.031

-

Οι αποπληρωμές των μακροπρόθεσμων ποσών των δανείων αυτών είναι προγραμματισμένες ως
ακολούθως:
2007
£
Μεταξύ ενός και δύο ετών

2006

2005

£

591.990

164.822

-

Μεταξύ δύο και πέντε ετών

1.772.058

778.185

-

Πέραν των πέντε ετών

2.352.652

853.024

-

4.716.700

1.796.031

-

1.107.031

517.131

-

3.822

3.822

-

1.110.853

520.953

-

Τρέχουσες υποχρεώσεις
Τρεχούμενοι λογαριασμοί τραπεζών
Τρέχουσες δόσεις μακροπρόθεσμων δανείων

Επιτόκια
Τα δάνεια από Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ φέρει τόκο με επιτόκιο βασικό +1,5%.
Το δάνειο από Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ με υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2007 £15.198 και
με υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2006 £17.829 φέρουν τόκο 7,25%.
Εξασφαλίσεις
α.

Προσωπικές εγγυήσεις ενός από τους διοικητικούς συμβούλους της Εταιρείας και εγγύηση της Εταιρείας
Ayios Andronicos Development Co. Ltd για ποσό £3.000.000.

163

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ (PROSPECTUS)

β.

Προσωπικές εγγυήσεις ενός από τους διοικητικούς συμβούλους της Εταιρείας και εγγύηση της Εταιρείας
Good Hope Investments Limited για ποσό £3.000.000.

21.

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Εμπορικοί πιστωτές

2007

2006

2005

£

£

£

4.435.570

2.043.495

170.690

-

-

19.810

Έξοδα οφειλόμενα

134.307

22.578

3.700

Φ.Π.Α. οφειλόμενος

96.732

-

-

4.666.609

2.066.073

194.200

3.774.157

2.066.073

194.200

892.452

-

-

4.666.609

2.066.073

194.200

Πιστωτής ενοικιαγοράς

Ποσά πληρωτέα εντός ενός έτους
Ποσά πληρωτέα πέραν του ενός έτους

Σημείωση:
Τα ποσά πληρωτέα πέραν του ενός έτους αφορούν άδειες χρήσεως οπτικού δικτύου.
22.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ

Έκτακτη εισφορά για την άμυνα

23.

2007

2006

2005

£

£

£

2.327

-

-

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Εκμίσθωση ως μισθωτής
Τα ενοίκια λειτουργικών εκμισθώσεων είναι πληρωτέα ως ακολούθως:

Λιγότερο από ένα έτος

2007

2006

2005

£

£

£

208.383

143.301

-

Η Εταιρεία ενοικιάζει χώρους για γραφεία και καταστήματα. Τα συμβόλαια λήγουν εντός ενός έτους με
δικαίωμα ανανέωσης τους. Αυτές η εκμισθώσεις μπορούν να ακυρωθούν μόνο με τη συγκατάθεση και των δυο
μερών. Κατά τη διάρκεια του έτους 2007 αναγνωρίστηκε ποσό £208.383 για το έτος 2007 μόνο σαν έξοδο στη
κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων αναφορικά με λειτουργικές εκμισθώσεις.
24.

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΗΣ THUNDERWORX LIMITED

Κατά τη διάρκεια του έτους 2005 η Εταιρεία απόκτησε το πάγιο ενεργητικό και δραστηριότητες της
Thunderworx Ltd ως μέρος αναδιοργάνωσης.
Ως αποτέλεσμα η Εταιρεία έκδωσε 120.000.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας £0,10 η καθεμία προς
£0,10 η καθεμία προς τη Thunderworx Ltd που αντιπροσωπεύει, το 92,3% του εκδομένου μετοχικού
κεφαλαίου. Ως αποτέλεσμα η Thunderworx Ltd κατέχει πλέον τον έλεγχο της Primetel Plc. Η συναλλαγή αυτή
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θεωρήθηκε από τους Συμβούλους της Εταιρείας ως συνένωση επιχειρήσεων που έχουν κοινό ιδιοκτησιακό
καθεστώς (καθώς και οι δύο εταιρείες ελέγχονται από την Teledev East Ltd), γι’ αυτό και η συναλλαγή δεν
καταχωρήθηκε ως απόκτηση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Δ.Π.Χ.Π. 3, αφού αυτή η συναλλαγή δεν
καλύπτεται από το εν λόγω ΔΠΧΠ και ούτε από κάποιο άλλο ΔΠΧΠ. Ελλείψει ΔΠΧΠ που να διέπει τέτοιες
περιπτώσεις η διαφορά μεταξύ της αναγραφόμενης αξίας των στοιχείων ενεργητικού που αποκτήθηκαν και
του τιμήματος απόκτησης τους αναγνωρίστηκε στα ίδια κεφάλαια με τρόπο παρόμοιο συνένωσης που
προηγουμένως λογιζόταν σαν συνένωση συμφέροντος ΔΛΠ (ΔΛΠ22). Το ΔΛΠ22 ορίζει ότι η συνένωση
εταιρειών πρέπει να αναγνωρίζεται σαν να έχει διεκπεραιωθεί κατά την αρχή της ενωρίτερης λογιστικής
περιόδου που παρουσιάζεται. Αρχικά η διαφορά αυτή είχε καταχωρηθεί ως εμπορική εύνοια και έχει γίνει
διόρθωση (βλέπε σημ. 29).
Τα στοιχεία ενεργητικού που μεταφέρθηκαν στις αναγραφόμενες αξίες τους στις 31 Δεκεμβρίου 2005 καθώς
και στις αξίες που είχαν στις 31 Δεκεμβρίου 2004 έχουν ως ακολούθως:
31.12.2005

31.12.2004

£

£

Λογισμικό

1.231.776

1.050.372

Έπιπλα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός

2.133.962

1.209.058

174.197

139.197

Αναβαλλόμενη φορολογία
Αποθέματα
Τίμημα αγοράς
Διαφορά

122.786

5.105

3.662.721

2.403.732

12.000.000

12.000.000

8.337.279

9.596.268

Η συμφιλίωση της διαφοράς όπως δημιουργήθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 με αυτή που παρουσιάζεται την
1 Ιανουαρίου 2005 έχει ως ακολούθως:
£
Ενδεικτική διαφορά 2005

9.596.268

Απόκτηση κατά το 2005 από Thunderworx Limited τα οποία μεταφέρθηκαν στις 31 Δεκεμβρίου 2005
στην Εταιρεία
- άυλα στοιχεία

(299.341)

- εγκαταστάσεις και εξοπλισμός

(1.239.079)

Αναλογία ζημιάς Thunderworx Limited

279.431
8.337.279

25.
(1)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Παράγοντες οικονομικού κινδύνου
Η Εταιρεία εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας και κίνδυνο αγοράς που προκύπτουν
από τα χρηματοοικονομικά μέσα που κατέχει. Ο κίνδυνος αγοράς αποτελείται από τον
συναλλαγματικό κίνδυνο και κίνδυνο επιτοκίου. Η πολιτική που εφαρμόζει η Εταιρεία στην διαχείριση
των κινδύνων ώστε να τους ελέγχει, εξηγείται πιο κάτω:
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(1.1)

Πιστωτικός κίνδυνος

Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει όταν η αδυναμία των συμβαλλομένων μερών να εξοφλήσουν τις
υποχρεώσεις τους θα μπορούσε να μειώσει το ποσό των μελλοντικών ταμειακών εισροών από
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Η Εταιρεία δεν έχει
σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Η Εταιρεία εφαρμόζει διαδικασίες που να
βεβαιώνουν ότι οι πωλήσεις προϊόντων και παροχή υπηρεσιών γίνονται σε πελάτες με κατάλληλη
ιστορία αξιοπιστίας και παρακολουθεί σε συνεχή βάση τη χρονολογική κατάσταση των εισπρακτέων.
Τα τραπεζικά υπόλοιπα κρατούνται σε χρηματοοικονομικούς οργανισμούς με υψηλή πιστωτική
αξιοπιστία και η Εταιρεία εφαρμόζει διαδικασίες που περιορίζουν την έκθεση της σε πιστωτικό κίνδυνο
σε σχέση με κάθε χρηματοοικονομικό οργανισμό. Για αριθμητική ανάλυση του πιστωτικού κινδύνους
(Βλέπε σημείωση 30α).
(1.2)
Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν η λήξη των περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων δε συμπίπτουν. Όταν οι λήξεις δε συμπίπτουν, η αποδοτικότητα μπορεί να αυξηθεί
αλλά ταυτόχρονα μπορεί να αυξηθεί ο κίνδυνος ζημιών. Η Εταιρεία εφαρμόζει διαδικασίες με σκοπό
την ελαχιστοποίηση τέτοιων ζημιών όπως η διατήρηση ικανοποιητικών ποσών μετρητών και άλλων
περιουσιακών στοιχείων με υψηλή ρευστότητα και με το να διατηρεί ένα ικανοποιητικό ποσό σε
δεσμευμένες πιστωτικές διευκολύνσεις. Για αριθμητική ανάλυση του κίνδυνου ρευστότητας (βλέπε
σημείωση 30β).
(1.3)

Κίνδυνος αγοράς

(1.3.1) Συναλλαγματικός κίνδυνος
Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων να κυμαίνεται
λόγω αλλαγών στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ο συναλλαγματικός κίνδυνος προκύπτει όταν
μελλοντικές εμπορικές συναλλαγές και τα αναγνωρισμένα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις είναι
σε νόμισμα διαφορετικό από νόμισμα αποτίμησης της Εταιρείας. Η Εταιρεία υπόκειται σε
συναλλαγματικό κίνδυνο που προκύπτει από συναλλαγές σε Δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώ.
Η διεύθυνση της Εταιρείας παρακολουθεί τις διακυμάνσεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες σε συνεχή
βάση και ενεργεί ανάλογα. Για αριθμητική ανάλυση του συναλλαγματικού κινδύνου (βλέπε σημείωση
30γ).
(1.3.2) Κίνδυνος επιτοκίου
Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων διακυμαίνεται εξαιτίας
αλλαγών στα επιτόκια της αγοράς. Τα έσοδα και η ροή μετρητών από εργασίες της Εταιρείας είναι
ουσιαστικά ανεξάρτητα από αλλαγές στα επιτόκια της αγοράς, εφόσον η Εταιρεία δεν έχει σημαντικά
περιουσιακά στοιχεία που να φέρουν τόκο. Η Εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο επιτοκίου αναφορικά με το
μακροπρόθεσμο δανεισμό της. Ο δανεισμός σε κυμαινόμενα επιτόκια εκθέτει την Εταιρεία σε κίνδυνο
ταμειακών ροών από επιτόκια. Ο δανεισμός σε σταθερά επιτόκια εκθέτει την Εταιρεία σε κίνδυνο
δίκαιης αξίας από επιτόκια. Η διεύθυνση της Εταιρείας παρακολουθεί τις διακυμάνσεις στα επιτόκια σε
συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα. Για περαιτέρω ανάλυση (βλέπε σημείωση 30δ).
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(2)

Εκτίμηση δίκαιων αξιών
Η δίκαιη αξία αντιπροσωπεύει το ποσό στο οποίο ένα στοιχείο ενεργητικού μπορεί να ανταλλαχθεί ή
μια υποχρέωση να αποπληρωθεί στα πλαίσια μιας συνήθους εμπορικής συναλλαγής.
Οι δίκαιες αξίες των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Εταιρείας
είναι περίπου οι ίδιες όπως και τα ποσά που εμφανίζονται στο ισολογισμό.

26.
ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Δικαστικές και Διαιτητικές Διαδικασίες
Η Εταιρεία και η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) έχουν από κοινού προσφύγει σε δεσμευτική διαιτησία για
επίλυση διαφοράς που αφορά την υποχρέωση ή μη καταβολής ενοικίων ύψους ΛΚ158.125. Η αντιδικία
πρoέκυψε από διαφορετική ερμηνεία προνοιών της μεταξύ των δύο μερών συμφωνίας συνεργασίας. Η
Εταιρεία έχει παραχωρήσει τραπεζική εγγύηση στην ΑΗΚ για κάλυψη του ποσού της διαφοράς μέχρι την λήξη
της διαιτησίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι της γνώμης ότι τα δύο μέρη έχουν ίσες
πιθανότητες να κερδίσουν την διαμάχη. Η υποχρέωση της Εταιρείας πιθανότατα μετά από συμβιβασμό των
δύο μερών να ανέλθει στο ήμισυ του αρχικού ποσού. Δεν έγινε πρόβλεψη για το πιθανό οφειλόμενο ποσό.
27.
ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Στις 31 Δεκεμβρίου 2007 η Εταιρεία είχε ανειλημμένες υποχρεώσεις προς την Α.Η.Κ., ΑΤΗΚ, LTV και Sigma
Radio TV., συνολικού ύψους £1.002.296 σχετικά με τραπεζικές εγγυήσεις που δόθηκαν.
Με βάση την υφιστάμενη συμφωνία της Εταιρείας με την Α.Η.Κ. η Εταιρεία θα καταβάλλει στην Α.Η.Κ. 3% των
καθαρών ετήσιων κερδών της για κάθε έτος για το οποίο η συμφωνία είναι σε ισχύ.
Επίσης σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας με την εταιρεία Lametus Holdings Ltd (βλέπε σημείωση 15), η
Εταιρεία εκτός από την ετήσια αμοιβή θα καταβάλει ετήσιο φιλοδώρημα (bonus) ίσο με το 20% των ετήσιων
κερδών μετά τους τόκους και τη φορολογία, αλλά πριν τις αποσβέσεις, με βάση τους ελεγμένους
λογαριασμούς της.
28.
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Με την εισαγωγή του ευρώ ως επίσημου νομίσματος της Κυπριακής Δημοκρατίας από την 1 Ιανουαρίου 2008,
το νόμισμα λειτουργίας της Εταιρείας έχει αλλάξει από Κυπριακές λίρες σε ευρώ. Ως αποτέλεσμα, η
οικονομική κατάσταση της Εταιρείας την 1 Ιανουαρίου 2008 έχει μετατραπεί σε ευρώ με βάση το οριστικό
κλείδωμα της ισοτιμίας €1 = £0,585274.
Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που συγκλήθηκε δεόντως και έγινε στις 31 Ιανουαρίου 2008 στο
εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας το πιο κάτω σύνηθες ψήφισμα προτάθηκε και εγκρίθηκε: Αποφασίστηκε
ότι, ενόψει της υιοθέτησης του ευρώ, το εγκεκριμένο κεφάλαιο της Εταιρείας μετατραπεί από την 1 Ιανουαρίου
2008 σε ευρώ δηλαδή από £19.000.000 διαιρεμένο σε 190.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας £0,10 η
καθεμία σε €32.300.000 διαιρεμένο σε 190.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας €0,17.
Το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετατραπεί από £14.250.000 διαιρεμένο σε 142.500.000
μετοχές των £0,17 η καθεμία σε €24.225.000 διαιρεμένο σε 142.500.000 μετοχές των €0,17 η καθεμία. Η
μείωση του εκδομένου κεφαλαίου λόγω της μετατροπής των €122.570,54 θα καταχωρηθεί σε ειδικό
αποθεματικό λογαριασμό. Αποφασίστηκε επίσης όπως στα άρθρα 10 και 11 του Καταστατικού της Εταιρείας
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όπου αναφέρεται η λέξη “σεντ” να εννοεί την εκατοστιαία υποδιαίρεση του Ευρώ με ισχύ από 1 Ιανουαρίου
2008 και στο Άρθρο 27(α) η φράση “μίας λίρας” να αντικατασταθεί με την φράση “ένα Ευρώ και 71 σεντ”.
29.
ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ
Αναπροσαρμογή οικονομικών καταστάσεων για τα έτη 2005 και 2006
Η αναπροσαρμογή στις οικονομικές καταστάσεις έγινε για την διόρθωση των πιο κάτω:

• Διόρθωση λανθασμένης λογιστικής αρχής που ακολουθήθηκε αναφορικά με:
(i)

Τη διαγραφή της διαφοράς που προέκυψε από την απόκτηση των δραστηριοτήτων της Thunderworx
Limited ποσού £8.337.279 από το λογαριασμό αϋλου ενεργητικού, ούτως ώστε αυτή να λογιστεί στα
ίδια κεφάλαια (βλέπε σημ.24).
(ii) Τη διαγραφή του κόστους αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατευθείαν από τα ίδια κεφάλαια ποσού
£72.020.

• Τη διόρθωση στην αναβαλλόμενη φορολογία του έτους 2006, ούτως ώστε να παρουσιαστεί σωστά η
ανάληψη των φορολογικών ζημιών της ιθύνουσας εταιρείας λόγω φορολογικής αναδιοργάνωσης ποσού
£220.784.
Η επίδραση στην αναπροσαρμογή των οικονομικών καταστάσεων φαίνεται πιο κάτω:

Μείωση αϋλου ενεργητικού

2007

2006

2005

£

£

£

(8.337.279)

Αύξηση αναβαλλόμενων φορολγικών στοιχείων ενεργητικού

(8.337.279)

(9.596.268)

220.784

220.784

-

(8.116.495)

(8.116.495)

(9.596.268)

-

72.020

-

Μείωση στη αναβαλλόμενη φορολογία

220.784

220.784

-

Μείωση ζημίας

220.784

292.804

-

220.784

292.804

-

-

(72.020)

-

Μείωση στα ίδια κεφάλαια
Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων
Μείωση στα έξοδα διοίκησης

Ιδια κεφάλαια
Μείωση ζημίας έτους (ως πιο πάνω)
Έξοδα αύξησης κεφαλαίου
Διαγραφή διαφοράς από απόκτηση δραστηριοτήτων
της Thunderworx Limited
Μείωση στα ίδια κεφάλαια
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30.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ

α)

Πιστωτικός Κίνδυνος

Έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο
Η αναφερόμενη αξία του ενεργητικού αντιπροσωπεύει την μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο. Ο μέγιστος
πιστωτικός κίνδυνος κατά την ημερομηνία του ισολογισμού ήταν:
Λογιστική αξία
Σημ.

2007

2006

2005

£

£

£

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις

17

1.917.424

1.176.542

262.674

Μετρητά στην τράπεζα

18

568.301

631.628

24.765

Ποσά που οφείλονται από συγγενικές εταιρείες

15

56.556

45.180

8.143

Ποσά που οφείλονται από ιθύνουσα εταιρεία

15

224.474

-

-

2. 766.755

1.853.350

295.582

Η μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο για τις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις κατά γεωγραφικό τομέα ήταν:
Λογιστική Αξία
2007

2006

£
Κύπρος

£

1.698.743

Ευρώπη

2005
£

965.101

190.695

218.681

211.441

71.979

1.917.424

1.176.542

262.674

Η μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο για τις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις κατά την ημερομηνία του
ισολογισμού με βάση την κατηγορία των χρεωστών ήταν:
Λογιστική Αξία

Χρεώστες λιανικού εμπορίου

2007

2006

2005

£

£

£

1.917.424

1.176.542

262.674

Απομείωση αξίας
Η ταξινόμηση με χρονολογική σειρά των εμπορικών υπολοίπων απαιτήσεων κατά την ημερομηνία του
ισολογισμού ήταν:

Εισπρακτέα εντός ενός έτους

Χρεώστες

Πρόβλεψη
για
επισφαλείς
χρεώστες

Χρεώστες

Πρόβλεψη
για
επισφαλείς
χρεώστες

Χρεώστες

Πρόβλεψη
για
επισφαλείς
χρεώστες

2007

2007

2006

2006

2005

2005

£

£

£

£

£

£

1.917.424

84.000

1.176.542

36.000

262.674

-

1.917.424

84.000

1.176.542

36.000

262.674

-
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Η κίνηση του λογαριασμού πρόβλεψης για επισφαλείς χρεώστες σχετικά με τις εμπορικές απαιτήσεις κατά τη
διάρκεια του έτους ήταν ως ακολούθως:
2007

2006

2005

£

£

£

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου

36.000

-

-

Πρόβλεψη για το έτος

48.000

36.000

-

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου

84.000

36.000

-

Η πρόβλεψη κατά τη 31 Δεκεμβρίου 2007 των £84.000 και κατά τη 31 Δεκεμβρίου 2006 των £36.000 αφορά
γενική πρόβλεψη που υπολογίζεται μηνιαία με σταθερό ποσό. Το ποσό της πρόβλεψης έτους παρουσιάζεται
στα χρηματοοικονομικά έξοδα.
β)

Κίνδυνος Ρευστότητας

Τα ακόλουθα είναι οι λήξεις των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων συμπεριλαμβανομένων τόκων.
31 Δεκεμβρίου 2007
Ανάλυση

Εξασφαλισμένα τραπεζικά δάνεια

Συνολικό
ποσό

Μέχρι
ενός
έτους

£

£

1-2
χρόνια

Περισσότερα
από
5 χρόνια

2-5
χρόνια

£

£

£

4.720.522

3.822

591.990

1.772.058

2.352.652

203.889

203.889

-

-

-

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις

4.666.609

3.774.157

552.452

340.000

-

Τραπεζικά παρατραβήγματα

1.107.031

1.107.031

-

-

-

Ποσά που οφείλονται σε
συγγενικές εταιρείες

Φορολογία οφειλόμενη

2.327

2.327

-

-

-

10.700.378

5.091.226

1.144.442

2.112.058

2.352.652

Συνολικό
ποσό
£
1.799.853

Μέχρι
ενός
έτους
£
3.822

1-2
χρόνια
£
164.822

2-5
χρόνια
£
778.185

Περισσότερα
από
5 χρόνια
£
853.024

648.054

648.054

-

-

-

155.895
2.066.073
517.131
5.187.006

155.895
2.066.073
517.131
3.390.975

164.822

778.185

853.024

31 Δεκεμβρίου 2006
Ανάλυση

Εξασφαλισμένα τραπεζικά δάνεια
Ποσά που οφείλονται στην
ιθύνουσα εταιρεία
Ποσά που οφείλονται σε
συγγενικές εταιρείες
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις
Τραπεζικά παρατραβήγματα
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31 Δεκεμβρίου 2005
Ανάλυση
Μέχρι

Ποσά που οφείλονται στην
ιθύνουσα εταιρεία
Ποσά που οφείλονται σε
συγγενικές εταιρείες
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις

Περισσότερα

Συνολικό
ποσό

ενός
έτους

1-2
χρόνια

2-5
χρόνια

από
5 χρόνια

£

£

£

£

£

355.816

355.816

-

-

-

1.835.179
194.200
2.385.195

1.835.179
194.200
2.385.195

-

-

-

γ) Συναλλαγματικός κίνδυνος
Έκθεση σε συναλλαγματικό κίνδυνο
Η έκθεση της Εταιρείας στον συναλλαγματικό κίνδυνο με βάση τις αναφερόμενες αξίες στον ισολογισμός ήταν
ως πιο κάτω με βάση την τιμή κόστους:

31 Δεκεμβρίου 2007

Σύνολο

Εμπορικές απαιτήσεις

1.917.424

Λίρες
Κύπρου

£

£
1.713.609

Δολάρια
Ηνωμένων
Πολιτειών

Ευρώ
£

£

43.548

£

154.296

5.971

Εξασφαλισμένα τραπεζικά δάνεια

(4.720.522)

(4.720.522)

Εμπορικές υποχρεώσεις

(4.666.609)

(2.826.818)

(1.083.909)

(618.821)

(137.061)

(7.469.707)

(5.833.731)

(1.040.361)

(464.525)

(131.090)

31 Δεκεμβρίου 2006

Σύνολο

Λίρες
Κύπρου

Εμπορικές απαιτήσεις

1.176.542

£

£
1.019.289

-

Λίρες
Αγγλίας

Ευρώ
£
21.485

-

-

Δολάρια
Ηνωμένων
Πολιτειών

Λίρες
Αγγλίας

£

£

135.682

Εξασφαλισμένα τραπεζικά δάνεια

(1.799.853)

(1.799.853)

-

-

Εμπορικές υποχρεώσεις

(2.066.073)

(1.254.681)

(285.643)

(515.243)

(10.506)

(2.689.384)

(2.035.245)

(264.158)

(379.561)

(10.420)

Λίρες
Αγγλίας
£

31 Δεκεμβρίου 2005

Σύνολο

Λίρες
Κύπρου

Ευρώ

Δολάρια
Ηνωμένων
Πολιτειών

£

£

£

£
Εμπορικές απαιτήσεις
Εμπορικές υποχρεώσεις

-

86

262.674

204.718

(194.200

(112.684)

68.474

92.034
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Οι σημαντικές τιμές συναλλάγματος ίσχυαν κατά τη διάρκεια του έτους:
Μέσος όρος έτους
2007
2006
£
£

Κατά την ημερομηνία του
ισολογισμού
2007
2006
2005
£
£
£

2005
£

Δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών

2,39

2,17

2,21

2,50

2,28

2,06

Ευρώ

1,72

1,73

1,73

1,71

1,73

1,74

Λίρες Αγγλίας

1,20

1,18

1,01

1,25

1,16

1,20

δ) Κίνδυνος επιτοκίου
Κατά την ημερομηνία του ισολογισμού τα έντοκα δάνεια της Εταιρείας ήταν:
Λογιστική αξία
2007
£
Δάνεια με σταθερό επιτόκιο
Δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο
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2006

2005

£

£

15.198

17.829

-

4.705.324

1.782.024

-

4.720.522

1.799.853

-
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I. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΟΡΩΝ
Οι παρακάτω ορισμοί ισχύουν για το σύνολο του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, εκτός όπου το κείμενο
απαιτεί διαφορετικά:
“Ενημερωτικό Δελτίο / Πρόσκληση για
Εγγραφή” ή “Ενημερωτικό Δελτίο”:

Σημαίνει το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο / Πρόσκληση για Εγγραφή
(Prospectus) που συντάχθηκε με βάση τον περί Δημόσιας
Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμο του 2005 και με βάση
τον Κανονισμό 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

“Primetel Plc” ή “Primetel” ή “Εταιρεία”
ή “Εκδότρια”:

Σημαίνει την Primetel Plc.

“Λαϊκή Επενδυτική”:

Σημαίνει τη Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ.

“Κυπριακός Οργανισμός Επενδύσεων
και Αξιών Λίμιτεδ (CISCO)”:

Σημαίνει τον Κυπριακός Οργανισμός Επενδύσεων και Αξιών Λίμιτεδ
(CISCO).

“Μελέτη Ανεξάρτητου Ελεγκτικού Οίκου”:

Σημαίνει τη Μελέτη που διενεργήθηκε από PricewaterhouseCoopers
Limited.

“Μελέτη Ανεξάρτητου Νομικού Οίκου”:

Σημαίνει τη Μελέτη που διενεργήθηκε από Ανδρέα Νεοκλέους & Σία.

“Διοικητικό Συμβούλιο” ή
“Συμβούλιο” ή “Δ.Σ.”:

Σημαίνει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

“Μετοχές”:

Σημαίνει τις συνήθεις μετοχές της Εταιρείας ονομαστικής αξίας €0,17
(£0,10) η κάθε μια.

“Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών” ή
“ΔΑΜ”:

Σημαίνει την έκδοση 26.267.000 Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών.

“Κάτοχοι Μετοχών” ή “Μέτοχοι”:

Σημαίνει τους εκάστοτε Μετόχους της
εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μετόχων της.

“Έκδοση”:

Σημαίνει την παρούσα έκδοση μέχρι 15.102.000 μετοχές.

“Χ.Α.Κ.” ή “Χρηματιστήριο”:

Σημαίνει το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

“Μέλος του Χρηματιστηρίου”:

Σημαίνει χρηματιστή, χρηματιστηριακή εταιρεία, Kυπριακή Εταιρεία
Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ) ή ομόρρυθμη εταιρεία
χρηματιστών που είναι εγγεγραμμένος/η στο Μητρώο Μελών του
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου.

“Εξαιρούμενες Χώρες”:

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς, η Αυστραλία, η Νότιος Αφρική, ή
οποιαδήποτε άλλη χώρα στην οποία σύμφωνα με τους νόμους της, η
διενέργεια της παρούσας δημόσιας προσφοράς ή η ταχυδρόμηση /
διανομή του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου είναι παράνομη ή
αποτελεί παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας,
κανόνα ή κανονισμού.

“ΔΠΧΠ/ΔΛΠ”:

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης / Διεθνή
Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ).

“£”:

Σημαίνει την Κυπριακή Λίρα.

“€”:

Σημαίνει το Ευρώ.
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Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο / Πρόσκληση για Εγγραφή της Primetel Plc ημερομηνίας 22 Μαΐου 2008
υπογράφηκε από τους ακόλουθους Διοικητικούς Συμβούλους της Εταιρείας, οι οποίοι δηλώνουν ότι αφού
έλαβαν κάθε εύλογο μέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο είναι,
εξ όσων γνωρίζουν, σύμφωνες με την πραγματικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να
αλλοιώσουν το περιεχόμενό του:

Περικλής Μαγκλής

- Πρόεδρος

Ερμής Ν. Στεφάνου

- Διευθύνων Σύμβουλος

Φίλιππος Βατυλιώτης

- Σύμβουλος

Νίκος Έλληνας

- Οικονομικός Σύμβουλος
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Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο / Πρόσκληση για Εγγραφή της Primetel Plc ημερομηνίας 22 Μαΐου 2008
υπογράφηκε από τους Ανάδοχους Υπεύθυνους Σύνταξης του Ενημερωτικού Δελτίου Λαϊκή Επενδυτική
Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ και Κυπριακό Οργανισμό Επενδύσεων και Αξιών Λίμιτεδ (CISCO), οι
οποίοι δηλώνουν ότι αφού έλαβαν κάθε εύλογο μέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται
στο Ενημερωτικό Δελτίο είναι, εξ όσων γνωρίζουν, σύμφωνες με την πραγματικότητα και δεν υπάρχουν
παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του:

Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ

Κυπριακός Οργανισμός Επενδύσεων και Αξιών Λίμιτεδ (CISCO)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Παραθέτονται

πιο

κάτω

αυτούσια

τα

σημαντικότερα

συμπεράσματα

της

ανεξάρτητης

εμπεριστατωμένης νομικής μελέτης (legal due diligence) που διενεργήθηκε από το νομικό οίκο
Ανδρέας Νεοκλέους & Σία.
Έχοντας λάβει υπόψη όλα τα έγγραφα και λοιπά στοιχεία που μας παρατέθηκαν από την Εταιρεία και
έχοντας λάβει υπόψη τα πορίσματα του Οικονομικού Ελέγχου καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι η νομική
κατάσταση της Εταιρείας είναι σύμφωνη με τους νόμους και τους κανονισμούς που διέπουν την ίδρυση και
καταστατική λειτουργία της.
Επί μέρους σχόλια
Διοικητικοί Σύμβουλοι
Η επιτυχία της Εταιρείας και η αποδοτικότητα της επένδυσης στο κεφάλαιο της, βασίζεται σε πολύ μεγάλο
βαθμό, στην συνεισφορά των Διοικητικών της Συμβούλων, και στην δέσμευση τους να συνεχίσουν να
εργάζονται για την Εταιρεία τουλάχιστον για κάποιο χρονικό διάστημα. Δεν έχουμε εντοπίσει

τέτοια

δέσμευση αλλά ούτε και ασφάλεια ζωής των σημαντικών αυτών στελεχών της Εταιρείας.
Ανθρώπινο Δυναμικό
Η Εταιρεία ως εταιρεία παροχής υπηρεσιών, βασίζεται κατά κύριο λόγο στην αποδοτικότητα και
εργατικότητα και συνεχή και απρόσκοπτη απασχόληση του εκπαιδευμένου, Ανθρώπινου δυναμικού της.
Η Εταιρεία φαίνεται ότι έχει αξιόλογα διευθυντικά στελέχη με επιστημονική κατάρτιση, πλείστα των οποίων
έχουν δοκιμασθεί τόσο η απόδοση τους όσο και η αφοσίωση τους προς τον Όμιλο, σε άλλες εταιρείες του
Ομίλου όπως στην Φραγκούδη και Στεφάνου και στην Τhunderworx Ltd.
Λόγω ακριβώς αυτής της εξάρτησης της Εταιρείας στο Ανθρώπινο Δυναμικό της έχουμε δώσει έμφαση
τόσο στα συμβόλαια εργοδότησης, όσο και στην Ασφάλιση του προσωπικού αυτού και στους κανόνες
λειτουργίας της Εταιρείας και στην συχνότητα αλλαγών στο εκπαιδευμένο προσωπικό.
Παρόλο ότι έχουμε παρατηρήσει ότι τα συμβόλαια εργοδότησης δεν είναι όλα δεόντως υπογραμμένα
επειδή, όπως αναφέρεται πιο κάτω, το πρόσωπο που υπογράφει εκ μέρους της Εταιρείας δεν είναι το ίδιο
πρόσωπο που μονογραφεί τις υπόλοιπες σελίδες των συμβολαίων εργοδότησης. Περαιτέρω, οι όροι
εργοδότης και ωφελημάτων τεκμαίρονται από προφορικές ή ηλεκτρονικές μαρτυρίες, εντούτοις θεωρούμε
ότι η σχετική Νομοθεσία εφαρμόζεται και το γεγονός ότι οι όροι εργοδότησης εφαρμόζονται έμπρακτα
χωρίς να είναι όλοι οι όροι δεόντως καταγραμμένοι, τούτο δεν θα εμποδίσει την εύρυθμη λειτουργία της
Εταιρείας σύμφωνα με την Νομοθεσία.
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Λόγω όμως της έλλειψης, καταγραμμένων κανονισμών ωφελημάτων, παρατηρήσαμε ότι δίνονται
ωφελήματα σε υπαλλήλους ανάλογα με τις απαιτήσεις των ιδίων. Τούτο θα εξέλειπε εάν υπήρχαν γραπτοί
κανόνες.
Επίσης, παρόλον ότι τούτο δυνατόν να μην επηρεάζει την εγκυρότητα των συμβάσεων εργοδότησης
εντούτοις έχουμε υποχρέωση να επισημάνουμε ορισμένα κενά στην νομοτυπική σύνταξη των συμβάσεων
αυτών. Πιο συγκεκριμένα φάνηκε ότι:
(1)

Τα συμβόλαια εργοδότησης υπογράφονται από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,
αλλά μονογραφούνται στην κάθε σελίδα από την Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου
Φραγκούδι & Στεφάνου.

(2)

Πολλά συμβόλαια εργοδότησης κάνουν αναφορά σε επισυνημμένο commission scheme το οποίο
ισχύει για τον υπάλληλο, ενώ ενημερωθήκαμε ότι προμήθειες καταβάλλονται μόνο στους
υπαλλήλους του Τμήματος Πωλήσεων. Πέραν τούτου, σε κανένα συμβόλαιο δεν υπήρχε
επισυνημμένο commission scheme.

(3)

Τα συμβόλαια εργοδότησης αναφέρουν ότι για τον κάθε υπάλληλο θα συμπληρώνετε Evaluation
Form κάθε χρόνο. Αυτό φαίνεται να τηρείτε σε περιορισμένο αριθμό υπαλλήλους, και δεν γίνεται
κάθε χρόνο.

Κανόνες Εμπιστευτικότητας
Η φύσης των παρεχομένων Υπηρεσιών είναι τέτοια ώστε να χρειάζεται το προσωπικό να δεσμεύεται με
αυστηρή ρήτρα Εμπιστευτικότητας. Τέτοια ρήτρα υπάρχει στα συμβόλαια εργοδότησης, η οποία καλύπτει
σε μεγάλο βαθμό, την Εταιρεία.
Σημαντικές Συμβάσεις
Συμφωνία με την Αρχή Ηλεκτρισμού
Θεωρούμε ότι η συμφωνία αυτή είναι πολύ σημαντική για τη λειτουργία της Εταιρείας και θα πρέπει από
κάθε άποψη να διαφυλάσσεται η εύρυθμη λειτουργία της.
Για τον λόγο αυτό θα θέλαμε να τονίσουμε ότι υπάρχουν αυστηροί όροι τήρησης της Συμφωνίας αυτής και
τυχόν παραβίαση των όρων μπορεί να τερματίσουν την συνεργασία με απρόβλεπτες συνέπειες για την
Εταιρεία.
Για αυτό επισημαίνουμε ότι η εκκρεμούσα διαιτησία για την καταβολή ενοικίων θα πρέπει να διευθετηθεί
σύντομα ώστε να εκλείψει αυτή η εκκρεμότητα.
Θεωρούμε επίσης σημαντικό όρο του συμβολαίου, ότι η Αρχή έχει δικαίωμα αγοράς μέχρι και 40% των
μετοχών της Εταιρείας, μετά από 6μηνη κοινοποίηση στην Αρχή της απόφασης της Εταιρείας για υποβολή
αίτησης ένταξης της Εταιρείας στο χρηματιστήριο. Θεωρούμε ότι η κοινοποίηση αυτή, έχει εγκαίρως σταλεί
στην Αρχή. Περαιτέρω, σύμφωνα με την Εταιρεία, η ΑΗΚ δεν έχει δώσει οποιαδήποτε απάντηση ή
ανταπόκριση στην Εταιρεία σε σχέση με την πιο πάνω ειδοποίηση μέχρι σήμερα. Το δικαίωμα αυτό,
εφόσον δεν ασκήθηκε, θα τερματιστεί κατά την υποβολή του ενημερωτικού δελτίου της Εταιρείας προς τις
αρμόδιες αρχές του Χρηματιστηρίου.
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Συμφωνίες με την Αρχή Τηλεπικοινωνιών
Παρόλον ότι μερικές από τις συμφωνίες με την ΑΤΗΚ δεν είναι υπογραμμένες από τα συμβαλλόμενα μέρη
ή δεν αναφέρουν την ημερομηνία κατάρτισης τους, εν τούτοις, μπορεί να λεχθεί ότι η εγκυρότητα τους δεν
επηρεάζεται για τον λόγο ότι γίνεται ρητή αναφορά σε αυτές τις συμφωνίες στο Παράρτημα της Συμφωνίας
Εκχώρησης πιο πάνω, η οποία έχει υπογραφτεί από όλους τους συμβαλλομένους και ως εκ τούτου
δεσμεύονται από αυτές.
Το μόνο πρόβλημα που δυνατό να υπάρξει σχετίζεται με τους ακριβείς όρους των πιο πάνω συμφωνιών.
Με δεδομένο ότι μερικές από τις συμφωνίες δεν υπογράφονται από τα συμβαλλόμενα μέρη, υπάρχει
ασάφεια ως προς τους τελικούς όρους αυτών των συμφωνιών και κατά πόσο τα συμφωνητικά έγγραφα
αντικατοπτρίζουν σωστά την θέληση και την συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ των συμβαλλόμενων.
Ως εκ τούτου, σε περίπτωση αμφισβήτησης των όρων αυτών των συμφωνιών, δυνατό να χρειαστεί
επιπρόσθετη μαρτύρια προς απόδειξη τους.
Όσον αφορά το θέμα της έλλειψης ημερομηνίας από κάποια συμβόλαια, αυτό δυνατό να δημιουργήσει
ασάφεια ως προς την ημερομηνία κατάρτισης και ισχύς αυτών των συμφωνιών και δυνατό να χρειαστεί
επιπρόσθετη μαρτύρια προς απόδειξη της ημερομηνίας που τέθηκαν σε ισχύ.
Συμφωνία με την Bezeq International
Η Εταιρεία έχει υπογράψει μόνο προκαταρκτικές συμφωνίες στις 28/9/2005 και 19/6/2006 (Memorandum
of Understanding (MOU), χωρίς να έχει υπογράψει τελική Συμφωνία με την Bezeq. Παρόλο ότι
αντιπρόσωποι της Εταιρείας μας έχουν διαβεβαιώσει ότι η συνεργασία των δύο εταιρειών συνεχίζεται
χωρίς προβλήματα, εντούτοις δεν μας ικανοποιεί το γεγονός ότι δεν υπάρχει εξασφάλιση της συνεχούς
συνεργασίας με καθαρούς όρους και ασφαλιστικές δικλίδες. Η Συμφωνία αυτή βασίζεται στις
προκαταρκτικές συμφωνίες MOU, και στον Περί Συμβάσεων Νόμο.
Θεωρούμε ότι μία τόσο σημαντική συμφωνία θα πρέπει να πάρει την τελική της μορφή με σαφείς όρους ,
διαβεβαιώσεις και εξασφαλίσεις ως προς τις συμβατικές υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων. Αυτές οι
ασάφειες και παραλείψεις δυνατό να δημιουργήσουν προβλήματα στις σχέσεις των συμβαλλόμενων
μερών σε περίπτωση που τεθούν αντιμέτωποι με θέματα που δεν διευκρινίζονται από το περιεχόμενο των
ΜΟU, τουλάχιστον όσον αφορά τα συμβατικά δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων.
Συμφωνία με το SIGMA
Η συμφωνία αναφέρεται στην συνεργασία μεταξύ των δύο συμβαλλομένων μερών για την δημιουργία
τεσσάρων αθλητικών καναλιών του SIGMA μέσω της πλατφόρμας της Εταιρείας για την μετάδοση
ποδοσφαιρικών αγώνων του UEFA Champions League, σύμφωνα με ξεχωριστή μεταξύ του SIGMA και
της UEFA, η οποία όμως, δεν έχει επισυναφθεί στην συμφωνία της Εταιρείας και ως εκ τούτου δεν
γνωρίζουμε τους όρους αυτής της συμφωνίας.
Η παράληψη να επισυναφθεί η συμφωνία και η άγνοια ως προς τους όρους της συμφωνίας με την UEFA,
μπορεί να δημιουργήσει εκπλήξεις, σε περίπτωση ακύρωσης της για λόγους που η Εταιρεία δεν θα είναι
σε θέση να γνωρίζει. Αλλά σημαντικότερον είναι εάν η συμφωνία αυτή δεν επιτρέπει την συνεργασία στην
οποία αναφέρεται η συμφωνία με την Εταιρεία.
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Επιφυλάξεις για Συμβόλαια τα οποία φαίνεται να έχουν λήξη
Όσον αφορά συμβόλαια τα οποία φαίνονται να έχουν λήξει, τα καταθέτουμε με επιφύλαξη, και σύμφωνα
με την προφορική διαβεβαίωση των εκπροσώπων της Εταιρείας ότι αυτά έχουν ανανεωθεί αυτομάτως και
ότι οι υπηρεσίες και τα τέλη που αναφέρονται σε αυτά παρέχονται και πληρώνονται κανονικά και χωρίς
διακοπή.
Πνευματικά Δικαιώματα
Το όνομα της Εταιρείας και η φήμη της είναι σημαντικά περιουσιακά της, στοιχεία και ενώ διεξάγει
εργασίες στην Κύπρο και στο εξωτερικό δεν έχει εγγράψει το όνομα της και το Εμπορικό της Σήμα ως
σήμα Υπηρεσιών ούτε στην Κύπρο ούτε στις χώρες στις οποίες διεξάγει εργασίες. Θεωρούμε ότι αυτό θα
πρέπει να γίνει το συντομότερο.
Όσον αφορά άδειες της Εταιρείας για χρήση των πνευματικών δικαιωμάτων των προγραμμάτων άλλων
εταιρειών, τα οποία χρησιμοποιούν δεν μας έχουν δοθεί για έλεγχο. Θεωρούμαι ότι η Εταιρεία έχει
εξασφαλίσει τις άδειες τις οποίες χρειάζεται για την διεξαγωγή των εργασιών της.
Ασφαλιστική κάλυψη
Για ένα μικρό αριθμό οχημάτων δεν είχαμε εντοπίσει ανανέωση του ασφαλίστρου, με την έκδοση νέου
πιστοποιητικού ασφάλισης κατά τον χρόνο επιθεώρησης των εν λόγω εγγράφων. Όμως, βάσει γραπτής
βεβαίωσης που μας έχει δοθεί από την Εταιρεία και η οποία έχει εκδοθεί από την εταιρεία Francoudi &
Stephanou Insurance Agents, Consultants and Sub-Agents Co Ltd, αναφέρεται ρητά στην εν λόγω
βεβαίωση ότι όλα τα πιστοποιητικά ασφάλισης των οχημάτων της Εταιρείας είναι έγκυρα και ανανεώνονται
αυτόματα πριν την λήξη τους. Με την γραπτή αυτή βεβαίωση, θεωρούμε ότι όλα τα οχήματα της Εταιρείας
καλύπτονται από έγκυρη ασφαλιστική κάλυψη κατά την ημερομηνία σύνταξης της παρούσας νομικής
μελέτης.
Συνδεδεμένες Εταιρείες
Συνδεδεμένες

Εταιρείες

-

μέτοχοι

στην

Teledev

East

Ltd,

εγγεγραμμένες

στο

εξωτερικό,

συμπεριλαμβανομένης και της Celltech Ltd., δεν τις έχουμε ελέγξει ούτε είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε
την μετοχική τους δομή. Ειδικότερα για την εταιρεία Celltech Ltd, καταβλήθηκε προσπάθεια για εντοπισμό
ανεξάρτητης και αξιόπιστης πηγής πληροφοριών μέσω του διαδικτύου. Όμως, λόγω του γεγονότος ότι η
εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στις Νήσους Μάρσχαλ (Marshal Islands) και η εν λόγω δικαιοδοσία δεν
επιτρέπει την ηλεκτρονική έρευνα του Μητρώου Εταιρειών της αρμόδιας αρχής της, κάτι που επιτρέπεται
σε άλλες ξένες δικαιοδοσίες (π.χ. Companies House της Αγγλίας), δεν κατέστη πρακτικά εφικτό ο
εντοπισμός πληροφοριών αναφορικά με την μετοχική δομή της εν λόγω εταιρείας.
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Δικαστικές Διαφορές
Παρόλον ότι μας έχει δοθεί διαβεβαίωσης ότι δεν εκκρεμούν δικαστικές διαφορές, εντούτοις θεωρούμε ότι
η εκκρεμής διαιτησία μεταξύ της Εταιρείας και της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου από το Σεπτέμβριο 2005
αναφορικά με το ύψος του ποσού οφειλομένων ενοικίων προς την ΑΗΚ είναι σοβαρή εκκρεμότητα.
Δεν διαπιστώσαμε οποιοδήποτε ουσιαστικό στοιχείο που να έρχεται σε αντίθεση με τα στοιχεία και
λεπτομέρειες του Ενημερωτικού Δελτίου. Εναπόκειται στον Ανάδοχο Υπεύθυνο Σύνταξης και Διευθυντή
Έκδοσης και στην Εταιρεία να συμπεριλάβουν στο κείμενο του Ενημερωτικού Δελτίου οποιαδήποτε
στοιχεία ή αναφορές της Έκθεσης ώστε να καταστεί το Ενημερωτικό Δελτίο κατά νόμο πλήρες και ακριβές.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ & ΣΙΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Παραθέτονται πιο κάτω αυτούσια τα σημαντικότερα συμπεράσματα της ανεξάρτητης λογιστικής
και οικονομικής μελέτης (financial due diligence) που διενεργήθηκε από τον ελεγκτικό οίκο
PricewaterhouseCoopers Limited.

Κύρια Θέματα
Τα παρακάτω κύρια θέματα βασίζονται σε δεδομένα που μας δόθηκαν μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου 2008,
και πιθανόν να αναθεωρηθούν σε περίπτωση που μας δοθούν νέα δεδομένα.
1.

Λογιστικός χειρισμός της εξαγοράς των δραστηριοτήτων της Thunderworx Ltd
•

Η εξαγορά των δραστηριοτήτων της Thunderworx Limited από την Primetel Plc, αποτελεί
συνένωση επιχειρήσεων υπό κοινό έλεγχο, εφόσον, οι δύο αυτές οντότητες ή επιχειρήσεις
ελέγχονται τελικά από το ίδιο μέρος, την Teledev East Limited, τόσο πριν όσο και μετά την
συνένωση, και ο έλεγχος αυτός δεν είναι παροδικός.

•

Οι συνενώσεις επιχειρήσεων που αφορούν οικονομικές οντότητες δεν εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 3 (“ΔΠΧΠ 3”)
Συνενώσεις Επιχειρήσεων. Στο παρόν στάδιο, δεν υπάρχει καθοδήγηση στα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε σχέση με την λογιστική χρήση που πρέπει να
ακολουθείται για συνενώσεις επιχειρήσεων οι οποίες αφορούν οικονομικές οντότητες υπό κοινό
έλεγχο.

•

Στο μεταξύ το Διεθνής Λογιστικό Πρότυπο 8 Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές των Λογιστικών
Εκτιμήσεων και Λάθη, “ΔΛΠ8”, απαιτεί, σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει συγκεκριμένο λογιστικό
πρότυπο ή ερμηνεία, η διεύθυνση της εταιρείας να αναπτύσσει μια πολιτική η οποία να είναι
κατάλληλη για τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων στις αποφάσεις τους και που να είναι
αξιόπιστη.

•

Έστω και αν οι συνενώσεις επιχειρήσεων οι οποίες αφορούν οικονομικές οντότητες υπό κοινό
έλεγχο δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΠ 3, η Εταιρεία μπορεί να αναφερθεί στο
ΔΠΧΠ3 στο προσδιορισμό της λογιστικής αρχής για τέτοιες συναλλαγές και να αποφασίσει να
επιλέξει την υιοθέτηση της μεθόδου εξαγοράς ως λογιστική αρχή της Εταιρείας. Η μέθοδος αυτή
συνεπάγει πως ο αποκτών αναγνωρίζει όλα τα περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις και
ενδεχόμενες υποχρεώσεις (με κάποιες εξαιρέσεις) της επιχείρησης που αποκτά σε δίκαιη αξία και
αναγνωρίζει την διαφορά που προκύπτει μεταξύ του ποσού αυτού και της δίκαιης αξίας του
κόστους της συνένωσης ως υπεραξία (εάν το κόστος υπερβαίνει την δίκαιη αξία του καθαρού
ενεργητικού της επιχείρησης που αγοράζεται).
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•

Εναλλακτικά,

οι

συνενώσεις

επιχειρήσεων

υπό

κοινό

έλεγχο

μπορεί

να

λογιστούν

χρησιμοποιώντας την μέθοδο “predecessor accounting” ή αλλιώς “merger accounting”, σύμφωνα
με αναφορά στις Γενικές Αποδεκτές Λογιστικές Αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών και του
Ηνωμένου Βασιλείου, που επιτρέπουν την χρήση “predecessor accounting” για αναδιοργανώσεις
συγκροτημάτων.
•

Οι κύριες αρχές του “predecessor accounting” είναι οι ακόλουθες:

(α) Η συνένωση αναγνωρίζεται ότι έχει διεκπεραιωθεί κατά την αρχή της ενωρίτερης
λογιστικής περιόδου που παρουσιάζεται ή της ημερομηνίας κατά την οποία οι δύο
επιχειρήσεις ήρθαν κάτω από κοινό έλεγχο (εάν αυτό συνέβηκε μετέπειτα).

(β) Τα

περιουσιακά

στοιχεία

και

υποχρεώσεις

της

επιχείρησης

που

αγοράζεται

αναγνωρίζονται στις λογιστικές αξίες τους, όπως αυτά παρουσιάζονταν στις ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις της τελικής ιθύνουσας εταιρείας, η εάν δεν περιλαμβάνονταν σε
αυτές, στις λογιστικές αξίες που παρουσιάζονταν στις οικονομικές καταστάσεις της ίδιας
της επιχείρησης που εξαγοράζεται, αφού αυτές αναπροσαρμοστούν ώστε οι λογιστικές
αρχές των δύο επιχειρήσεων να συνάδουν.

(γ) Η διαφορά μεταξύ του κόστους εξαγοράς και της συνολικής λογιστικής αξίας των
περιουσιακών

στοιχείων

και

υποχρεώσεων

της

επιχείρησης

που

εξαγοράζεται

αναγνωρίζεται ως αναπροσαρμογή στα αποθεματικά του συγκροτήματος είτε σε
ξεχωριστό αποθεματικό είτε στα κέρδη που κρατήθηκαν.

δ) Δεν αναγνωρίζεται υπεραξία από την συνένωση.
•

H εταιρεία Primetel plc ακολούθησε την δεύτερη μέθοδο, στις οικονομικές καταστάσεις (οι
λογιστικές αξίες και η διαφορά μεταξύ των λογιστικών αξιών και την τιμής της συναλλαγής
αναγνωρίστηκε κατευθείαν στα αποθεματικά του συγκροτήματος).

2.

Προμηθευτές
i)

Συμφωνία με την Α.Η.Κ.
•

Η αρχική συμφωνία υπεγράφη στις 11 Ιουλίου 2003, μεταξύ της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου,
(Α.Η.Κ.) και του Supphire Group (τότε μέτοχος στην Primetel κατά 43%). Υπεγράφη
τροποποίηση στις 29 Αυγούστου 2003, με την οποία όλα τα οφέλη και οι υποχρεώσεις της
αρχικής συμφωνίας μεταφέρθηκαν από το Suphire Group στην Primetel Plc. Η ημερομηνία
εφαρμογής της συμφωνίας ήταν 11 Ιουλίου 2003.

•

Το θέμα της συμφωνίας είναι η ενοικίαση καλωδίων οπτικών ινών και η χρήση άλλης
τηλεπικοινωνιακής υποδομής της Α.Η.Κ. από την Εταιρεία.
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•

Μέσα σε 5 χρόνια από την ημερομηνία της συμφωνίας, η Α.Η.Κ. έχει την επιλογή να αγοράσει
μετοχές μέχρι του 40% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, στην χαμηλότερη τιμή από:
την αρχική τιμή των μετοχών συν ένα ετήσια ανατοκιζόμενο επιτόκιο ή την αγοραία αξία των
μετοχών μείον 15%.

Εάν ληφθεί απόφαση να εγγραφεί η Εταιρεία σε χρηματιστήριο, τότε η

Α.Η.Κ. είναι υποχρεωμένη είτε να εξασκήσει την επιλογή αυτή, είτε να παραιτηθεί από αυτήν
πριν από την ημερομηνία καταβολής της αίτησης για την εγγραφή στο χρηματιστήριο.
•

Μετά την πάροδο των 5 χρόνων, εάν η Α.Η.Κ. αποφασίσει να μην εξασκήσει την πιο πάνω
επιλογή, θα δικαιούται να λαμβάνει ένα μερίδιο 3% των καθαρών κερδών της εταιρείας για
κάθε έτος για το οποίο η συμφωνία είναι σε ισχύ.

•

Δεν αναφέρεται ημερομηνία τερματισμού της συμφωνίας.

•

Υπάρχει ελάχιστη χρέωση ύψους £300.000 το χρόνο για όλες τις υπηρεσίες που
προσφέρονται στην Εταιρεία, για όλα τα χρόνια για τα οποία η συμφωνία είναι σε ισχύ.

•

Η εταιρεία και η Α.Η.Κ. έχουν προσφύγει από κοινού σε δεσμευτική διαιτησία για να
επιλύσουν μια διαφωνία σχετικά με την αμφισβητούμενη υποχρέωση της Εταιρείας να
πληρώσει ενοίκια ύψους £137.500 (συν ΦΠΑ £20.625).

Αυτή η διαφορά προέκυψε από

διαφορά στην ερμηνεία των προνοιών της συμφωνίας της 11 Ιουλίου 2003.
ii) Οι συμφωνίες με τους BBC World Distribution Ltd, Aljazeera International, και Sailing Channel
έχουν λήξει.

Σύμφωνα με διαβεβαιώσεις της διοίκησης της Εταιρείας, αυτές έχουν ανανεωθεί

αυτόματα.
iii) Η συμφωνία με την Attica publications έχει λήξει μέσα στο 2007 και δεν έχει ανανεωθεί.
iv) Η συμφωνία με την Teleglobe America Inc. (“Teleglobe”)είναι μεταξύ της Teleglobe και της
Thunderworx. Δεν έχουν παρουσιαστεί σε μας οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στην συμφωνία ούτως
ώστε περιληφθεί η Primetel ως το άλλο μέρος, στη θέση της Thunderworx.
3.

Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
•

Σύμφωνα με τις καταστάσεις λογαριασμών των τραπεζών, και με τις ελεγμένες οικονομικές
καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007, η Εταιρεία είχε ενδεχόμενες
υποχρεώσεις σχετικά με τραπεζικές εγγυήσεις συνολικής αξίας περίπου ένα εκατομμύριο λίρες.

4.

Συγγενικά μέρη
•

Η εταιρεία έχει διάφορα υπόλοιπα με συγγενικά μέρη που έχουν προκύψει από εμπορικές
συναλλαγές. Τα συνολικά πόσα εισπρακτέα από συγγενικά μέρη στις 31 Δεκεμβρίου 2007, ήταν
ύψους £281.030 (2006: £503.027). Τα συνολικά πόσα πληρωτέα στα συγγενικά μέρη στις 31
Δεκεμβρίου 2007, ήταν ύψους £203.889 (2006: £1.776.615).
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•

Συμφωνία με Vatiliotis and Vatiliotou Consultancy Services Ltd: Η συμφωνία ημερομηνίας 21/5/04
με τους Vatiliotis and Vatiliotou Consultancy Services Ltd για συμβουλευτικές υπηρεσίες έληξε το
2005; η νέα συμφωνία υπογράφηκε στις 18 Απριλίου 2007. Η αμοιβή για τις συμβουλευτικές
υπηρεσίες σύμφωνα με τη νέα συμφωνία είναι £48.000 το χρόνο.

•

Lametus Holdings Ltd: Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας για διοικητικές υπηρεσίες
σύμφωνα με τη νέα συμφωνία, η Εταιρεία θα πληρώνει στην Lametus Holdings Ltd , ετήσια
αμοιβή £5.000, και ετήσιο φιλοδώρημα (bonus) ίσο με το 20% των ετήσιων κερδών μετά τη
φορολογία και του τόκου, αλλά πριν την απόσβεση, με βάση τους ελεγμένους λογαριασμούς της.
Το επίδομα δεν θα ξεπερνά το £1 εκ. κατά τη διάρκεια της συμφωνίας.

•

Δεν υπάρχει άμεση συμφωνία απασχόλησης με τον κ. Ερμή Στεφάνου (Διευθύνων Σύμβουλος).

5. Εμπορικά εισπρακτέα
•

Τα συνολικά εμπορικά εισπρακτέα έχουν αυξηθεί σημαντικά το 2007. Σύμφωνα με την διοίκηση
της Εταιρείας αυτό οφείλεται στον αυξημένο αριθμό πελατών που η εταιρεία κατάφερε να
προσελκύσει. Περίπου 27% των χρεωστών στις 31 Δεκεμβρίου 2007, ήταν παλαιότεροι από 90
ημερών.

•

Οι συνολικοί χρεώστες στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ήταν £1.686.890 ( 2006: £722.262).

6. Κεφαλοποίηση εξόδων
•

Η εταιρεία κεφαλοποιεί τους μισθούς των υπαλλήλων οι οποίοι αναπτύσσουν το λογισμικό που
χρησιμοποιείται, στα άϋλα περιουσιακά στοιχεία. Επίσης κεφαλοποιεί τους μισθούς των τεχνικών
οι οποίοι εγκαθιστούν το οπτικό δίκτυο.

•

Οι μισθοί που κεφαλοποιήθηκαν στο λογισμικό το 2007 ήταν ύψους £196.705. Οι μισθοί που
κεφαλοποιήθηκαν στο οπτικό δίκτυο το 2007 ήταν ύψους £296.555.

7. Προϋπολογισμός κεφαλαιουχικών εξόδων για το 2007
•

Σύμφωνα με τη διοίκηση της Εταιρείας, τα υπολογιζόμενα κεφαλαιουχικά έξοδα για το 2008 θα
σχετίζονται κυρίως με την εγκατάσταση του ανεξάρτητου δικτύου της Εταιρείας, και την αγορά
εξοπλισμού για εγκατάσταση στις οικίες των πελατών και την αγορά και εγκατάσταση καμπίνων.
Το συνολικό αναμενόμενο κόστος των πιο πάνω προσθηκών για το 2008 είναι £4,5 εκ.

8. Φορολογία
A. Φόρος Εισοδήματος και Έκτακτη Αμυντική Εισφορά
•

Οι Δηλώσεις Εισοδήματος της Εταιρείας για την περίοδο που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2003 (πρώτη
λογιστική περίοδος) και για τα ακόλουθα έτη μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2006 έχουν υποβληθεί στο
Γραφείο Φόρου Εισοδήματος (Γ.Φ.Ε). Επίσης μας έχουν αποσταλεί οι ελεγμένες Οικονομικές
Καταστάσεις και οι Φορολογικοί Προσδιορισμοί για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2007.
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Σημειώνουμε ότι οι Φορολογικοί Προσδιορισμοί για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2007 δεν
έχουν υποβληθεί ακόμη στο Γ.Φ.Ε. Με βάση αυτές τις Δηλώσεις η Εταιρεία έχει φορολογικές
ζημιές ύψους ΚΥΠ£7.233.780.
•

Κατά τον έλεγχο των πιο πάνω Δηλώσεων από τις Κυπριακές φορολογικές αρχές αναμένεται να
προκύψουν συγκεκριμένες τροποποιήσεις.

•

Οι τροποποιήσεις αυτές δεν αναμένεται να επιφέρουν στην Εταιρεία οποιοδήποτε πληρωτέο
ποσό για σκοπούς Φόρου Εισοδήματος.

•

Οι τροποποιήσεις αυτές αναμένεται να επιφέρουν στην Εταιρεία Έκτακτη Αμυντική Εισφορά
πληρωτέα αναφορικά με τα έτη που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2005, 2006 και 2007. Το συνολικό
πληρωτέο ποσό για σκοπούς Έκτακτης Αμυντικής Εισφοράς (συμπεριλαμβανόμενων τόκων μέχρι
τις 31 Ιανουαρίου 2008) αναμένεται να είναι ΚΥΠ£68.642.

•

Το ποσό αυτό δύναται να μειωθεί στις ΚΥΠ£10.605 εάν η τροποποίηση του Γ.Φ.Ε όσον αφορά
στον νοητό τόκο λάβει υπόψη τα πιστωτικά υπόλοιπα που έχει η Εταιρεία με την Francoudi &
Stephanou και τον Ερμή Στεφάνου.

•

Στις 31 Δεκεμβρίου 2005 η Εταιρεία αγόρασε τα στοιχεία πάγιου ενεργητικού και τις
δραστηριότητες της αδελφικής εταιρείας Thunderworx Ltd στα πλαίσια αναδιοργάνωσης.

•

Με βάση τις πρόνοιες του Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου στην περίπτωση
αναδιοργανώσεως οποιεσδήποτε συσσωρευμένες φορολογικές ζημιές της μεταβιβάζουσας
εταιρείας θα μεταβιβάζονται στην λήπτρια εταιρεία.

•

Με βάση τη Δήλωση Εισοδήματος Εταιρείας της Primetel Ltd, για το έτος που έληξε 31
Δεκεμβρίου 2005 ζημιές ύψους ΚΥΠ£3.156.192 έχουν μεταφερθεί από τη Thunderworx Ltd στην
Primetel Ltd στα πλαίσια της πραγματοποιηθείσας αναδιοργάνωσης.

•

Δεν έχουμε πραγματοποιήσει οποιαδήποτε εργασία για να προσδιορίσουμε το κατά πόσο αυτές οι
φορολογικές ζημιές της Thunderworx Ltd ύψους ΚΥΠ£3.156.192 είναι διαθέσιμες για μεταφορά
στην Primetel Ltd καθότι η εξέταση των φορολογικών προσδιορισμών της Thunderworx Ltd είναι
εκτός του πλαισίου εργασίας μας.

•

Το Γ.Φ.Ε αναμένεται να μην επιτρέψει τα έξοδα που σχετίζονται με την Αρχική Δημόσια
Προσφορά της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου τα οποία ανέρχονται στις
ΚΥΠ£27.307. Η τροποποίηση αυτή δεν αναμένεται να επιφέρει στην Εταιρεία οποιοδήποτε
πληρωτέο ποσό για σκοπούς Φόρου Εισοδήματος για το έτος 2007 αφού μειώνει τις ζημιές που
είναι διαθέσιμες για μεταφορά σε επόμενα έτη.

•

Επίσης, το Γ.Φ.Ε αναμένεται να μην επιτρέψει τα έξοδα “συνεισφορά εργοδότη στο Ταμείο
Κοινωνικής Συνοχής” τα οποία ανέρχονται στις ΚΥΠ£61.562. Η τροποποίηση αυτή δεν αναμένεται
να επιφέρει στην Εταιρεία οποιοδήποτε πληρωτέο ποσό για σκοπούς Φόρου Εισοδήματος για το
έτος 2006 και 2007 αφού μειώνει τις ζημιές που είναι διαθέσιμες για μεταφορά σε επόμενα έτη.

•

Με βάση τις πληροφορίες που μας έχει δώσει η εταιρεία σε σχέση με το έτος που έληξε 31
Δεκεμβρίου 2007, έχει αναγνωριστεί πρόνοια για παρακράτηση φόρου στην πηγή ύψους
ΚΥΠ£20.000 στον Λογαριασμό Κερδοζημιών της εταιρείας.

•

Η πρόνοια αυτή αντιπροσωπεύει πρόσθεση στο ποσό του εξόδου “ δικαιώματα στους
παραγωγούς που εκπέμπουν συγκεκριμένα δορυφορικά κανάλια ” δηλαδή η εταιρεία έχει
προσθέσει στο μεικτό έξοδο “ δικαιώματα ” όπως αυτό παρουσιάζεται και στις σχετικές
συμφωνίες, το επιπρόσθετο ποσό των ΚΥΠ£20.000.
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•

Αναμένεται ότι το Γ.Φ.Ε δεν θα επιτρέψει την πρόνοια αυτή των ΚΥΠ£20.000 εφόσον σχετίζεται με
φόρο του παροχέα και ως εκ΄ τούτου δεν αποτελεί έξοδο που έχει πληρωθεί εξολοκλήρου και
αποκλειστικά για την παραγωγή του εισοδήματος της εταιρείας. Η τροποποίηση αυτή δεν
αναμένεται να επιφέρει στην Εταιρεία οποιοδήποτε πληρωτέο ποσό για σκοπούς Φόρου
Εισοδήματος για το έτος 2007 αφού μειώνει τις ζημιές που είναι διαθέσιμες για μεταφορά σε
επόμενα έτη.

Β.

Φόρος που παρακρατείται στην πηγή
•

Η εταιρεία έχει συνάψει συμφωνίες με διάφορους παραγωγούς που εκπέμπουν συγκεκριμένα
δορυφορικά κανάλια με βάση τις οποίες η εταιρεία θα παρέχει στους συνδρομητές της πρόσβαση
στα συγκεκριμένα αυτά κανάλια.

•

Η εταιρεία πληρώνει δικαιώματα με βάση τις συμφωνίες αυτές στους παραγωγούς αυτούς.

•

Με βάση τις επεξηγήσεις που έχουμε λάβει από την εταιρεία η εταιρεία δεν έχει παρακρατήσει
οποιοδήποτε φόρο εισοδήματος στην πηγή κατά την πληρωμή των δικαιωμάτων αυτών.

•

Έχουμε λάβει αναλύσεις, από την εταιρεία, για τα δικαιώματα αυτά που καλύπτουν την περίοδο
30 Απριλίου 2006 με 18 Ιουλίου 2007.

•

Λαμβάνοντας υπόψη την σχετική πρόνοια του Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, την
σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία, όπως επίσης και τις συμβάσεις για αποφυγή διπλής φορολογίας της
Κύπρου με τις χώρες των παραγωγών που έχει συνάψει συμφωνία η εταιρεία το μέγιστο ποσό
φόρου εισοδήματος που δύναται να προκύψει είναι ΚΥΠ£9.165 (πλέον τόκοι από την ημερομηνία
που το κάθε ποσό κατέστει πληρωτέο).

•

Δεν μας έχει δοθεί ανάλυση των δικαιωμάτων στους παραγωγούς για την περίοδο 19 Ιουλίου
2007 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2007.

•

Με βάση τις πληροφορίες που μας έχει δώσει η εταιρεία σε σχέση με το έτος που έληξε 31
Δεκεμβρίου 2007, έχει αναγνωριστεί πρόνοια για παρακράτηση φόρου στην πηγή ύψους
ΚΥΠ£20.000 στον Λογαριασμό Κερδοζημιών της εταιρείας. Η πρόνοια αυτή αντιπροσωπεύει
πρόσθεση στο ποσό του εξόδου “ δικαιώματα στους παραγωγούς που εκπέμπουν συγκεκριμένα
δορυφορικά κανάλια ”.

•

Δεν μπορούμε να εκφράσουμε άποψη πια θα είναι η υποχρέωση για παρακράτηση φόρου
εισοδήματος στην πηγή σχετικά με την περίοδο 19 Ιουλίου 2007 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2007
εφόσον δεν έχουμε λάβει αναλύσεις που καλύπτουν την περίοδο αυτή. Ως εκ’ τούτου δεν
μπορούμε να εκφράσουμε άποψη κατά πόσο η πρόνοια των ΚΥΠ£20.000 είναι ικανοποιητική.

9. Υποχρεώσεις ΦΠΑ
•

Η εταιρεία δεν αποδίδει ΦΠΑ στις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες που παρέχονται σε πελάτες εκτός
της Ευρωπαϊκή Ένωσης όταν η ουσιαστική χρήση και απόλαυση γίνεται εντός της ΕΕ (δηλ. τέλη
τερματισμού για κλήσεις που γίνονται προς την Κύπρο μέσω μη Ευρωπαϊκών Εταιρειών). Αυτό
το εισόδημα υπόκειται σε ΦΠΑ στον τρέχων θετικό συντελεστή ΦΠΑ ύψους 15%. Η πρακτική που
ακολουθείται από την εταιρεία δεν είναι ορθή.

•

Δεν μας έχουν δοθεί τα ακριβή ποσά για αμοιβή κλήσεων τερματισμού στην Κύπρο και συνεπώς
στο παρόν στάδιο δεν μπορούμε να εκφέρουμε γνώμη για το ποσό του φόρου που πιθανόν να

186

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ (PROSPECTUS)

προκύψει.

Το ύψος όλων των πωλήσεων που έγιναν για το έτος 2007 και στις οποίες δεν

αποδόθηκε ΦΠΑ ανέρχεται στις Κ£703.199. Το ποσό αυτό περιλαμβάνει χρεώσεις για παροχή
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που παρασχέθηκαν σε:
-

Εταιρείες που εδρεύουν εκτός ΕΕ για τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες των οποίων η
ουσιαστική χρήση και απόλαυση είναι εντός ΕΕ

-

Εταιρείες που εδρεύουν εντός ΕΕ για τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες των οποίων η
ουσιαστική χρήση και απόλαυση είναι εντός ΕΕ

-

Εταιρείες που εδρεύουν τόσο εντός όσο και εκτός ΕΕ για τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες
των οποίων η ουσιαστική χρήση και απόλαυση είναι εκτός ΕΕ

-

Άτομα για τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες των οποίων η ουσιαστική χρήση και απόλαυση
είναι εκτός ΕΕ

•

Οι τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες που υπόκεινται σε Κυπριακό ΦΠΑ είναι μόνο οι υπηρεσίες που
παρέχονται σε πελάτες μη κατοίκους της Ευρωπαϊκή Ένωσης όταν η ουσιαστική χρήση και
απόλαυση τους γίνεται εντός της ΕΕ.

•

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μας δόθηκαν από την εταιρεία και τις οικονομικές καταστάσεις
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 το ύψος των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν από
την εταιρεία σε μη κατοίκους της ΕΕ κατά τα έτη 2005, 2006 και 2007 ανέρχονται συνολικά σε
K£280.265 (2005: £19.958, 2006: £168.346, 2007: £91.961) .

Το ποσό αυτό πιθανόν να

συμπεριλαμβάνει χρεώσεις για παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών των οποίων η ουσιαστική
χρήση και απόλαυση ήταν εκτός ΕΕ.
•

Η μέγιστη επιβάρυνση ΦΠΑ που πιθανόν να προκύψει στην περίπτωση κατά την οποία η
ουσιαστική χρήση και απόλαυση όλων των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν σε μη κατοίκους της
ΕΕ ήταν εντός της ΕΕ, εξαιρουμένου του τόκου, είναι K£40.212. Αυτό αναλύεται ως ακολούθως:
-

ΦΠΑ εκροών ύψους K£36.556 (15/115 στην αξία των πωλήσεων.

-

10% πρόστιμο επί του ΦΠΑ εκροών που οφείλεται (K£36.556 χ 10%)

-

9% ετήσιο τόκο για τις περιόδους μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2006 και 8% ετήσιο τόκο από την
1 Ιανουαρίου 2007 και μετά. Ο τόκος επιβάλλεται στο ΦΠΑ πληρωτέο και στο πρόστιμο
10%. Ο τόκος δεν μπορεί να υπολογιστεί με βεβαιότητα καθώς το πληρωτέο ΦΠΑ πρέπει
να υπολογιστεί για κάθε φορολογική τριμηνία.

Η πιο πάνω πληροφορία δεν είναι

διαθέσιμη. Θεωρώντας ότι το εισόδημα παράχθηκε ομοιόμορφα κατά την περίοδο που
εξετάζεται, υπολογίζουμε ότι οι τόκοι ανέρχονται περίπου σε K£4.170.
•

Επιπρόσθετα οι πιο κάτω αδυναμίες διαχειριστικού ελέγχου και συμμόρφωσης έχουν εντοπιστεί
και για τις οποίες πρέπει να παρθούν διορθωτικά μέτρα:
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Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις
•

Η αξία των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων σύμφωνα με τις δηλώσεις ΦΠΑ δεν συμφωνούν με το
ποσό που καταχωρήθηκε στις δηλώσεις INTRASTAT.

•

Κατά τη διάρκεια της περιόδου που εξετάζεται η εταιρεία είχε προβεί σε αποκτήσεις αγαθών από
άλλες χώρες μέλη της ΕΕ. Η εταιρεία είναι εγγεγραμμένη για σκοπούς INTRASTAT και καταχωρεί
τις αφίξεις αγαθών από άλλες χώρες μέλη της ΕΕ από τον Μάρτιο 2006. Η εταιρεία υποβάλει τις
δηλώσεις INTRASTAT μέσα στα καθορισμένα πλαίσια.

Συμφιλίωση των ποσών που καταχωρούνται στις δηλώσεις ΦΠΑ με τα ποσά που δηλώνονται
στις οικονομικές καταστάσεις
•

Τα ποσά των πωλήσεων που δηλώνονται στις δηλώσεις ΦΠΑ δεν συμφωνούν με τις πωλήσεις
που παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις. Έχουμε ετοιμάσει κατάσταση συμφιλίωσης
μεταξύ των δύο και έχουμε εντοπίσει τις ακόλουθες διαφορές. Αυτές συνοψίζονται στον πιο κάτω
πίνακα.
£
Πωλήσεις:
Σύμφωνα με τις δηλώσεις ΦΠΑ

8.407.819

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις

(8.322.060)
85.759

Άλλα λειτουργικά έσοδα

(60.000)

Μείον στοιχεία που προσαρμόστηκαν

(18.157)

25.759

Διαφορά

7.602
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ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ PRIMETEL PLC
ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Στοιχεία για συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
Η Εταιρεία έχει την πρόθεση όπως διευθετήσει τα ποσά μεταξύ των συνδεδεμένων εταιρειών μέχρι το
τέλος του έτους 2008 και να παραμείνουν τα υπόλοιπα τα οποία είναι καθαρά για εμπορικούς σκοπούς.
Σχέσεις με την Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου
Η Primetel έχει ήδη προχωρήσει σε ανανέωση ορισμένων των συμβάσεων με την ΑΤΗΚ ακολουθώντας
τις σωστές διαδικασίες και έχει την πρόθεση να προχωρήσει στην ανανέωση και των υπόλοιπων
συμβάσεων με την ΑΗΚ.
Συμφωνία με την Bezeq International
H συνεργασία με την Bezeq International συνεχίζεται χωρίς κανένα πρόβλημα, σύμφωνα με τους όρους
του Μνημονίου Συναντίληψης (MoU). Ανεξάρτητα από το γεγονός αυτό η Εταιρεία έχει ζητήσει από την
Bezeq International να προχωρήσουν σε υπογραφή κανονικής συμφωνίας, με θετική ανταπόκριση.
Συμφωνία με το Sigma
H συνεργασία της Εταιρείας με το Sigma συνεχίζεται κανονικά, βάσει της υφιστάμενης συμφωνίας των
δύο μερών. Η συγκεκριμένη συμφωνία κάνει αναφορά σε συμφωνία μεταξύ του SIGMA και της UEFA η
οποία δε δύναται να δημοσιοποιηθεί, καθώς η Primetel δεν αποτελεί μέρος της συμφωνίας αυτής.
Σύμφωνα με προφορική βεβαίωση του Sigma προς την Primetel επιτρέπεται η υποαδειοδότηση της
μετάδοσης των αγώνων της UEFA.
Πνευματικά Δικαιώματα - Εμπορικό Σήμα
Η Εταιρεία έχει ξεκινήσει διαδικασίες για εγγραφή του εμπορικού ονόματος και σήματος της Εταιρείας. Δεν
είναι δυνατόν να προσδιοριστεί η χρονική στιγμή της ολοκλήρωσης της διαδικασίας αυτής.
Εξάρτηση σε βασικά στελέχη της Εταιρείας
Η Primetel έχει συνάψει συμφωνίες για συμβουλευτικές / διοικητικές υπηρεσίες με:
(i) Lametus Holdings Limited η οποία ελέγχεται από τον κ. Ερμή Στεφάνου. Η συμφωνία αυτή λήγει στις
30 Ιουνίου 2009.
(ii) Vatiliotis and Vatiliotou Consultancy Services Ltd η οποία ελέγχεται από τον κ. Φίλιππο Βατυλιώτη. Η
συμφωνία αυτή έχει λήξει στις 19 Απριλίου 2008 και έχει ανανεωθεί μέχρι τις 19 Απριλίου 2009.
Με τη λήξη των πιο πάνω συμφωνιών, οι κ.κ. Ερμής Στεφάνου και Φίλιππος Βατυλιώτης έχουν την
πρόθεση να συνάψουν νέα συμβόλαια εργοδότησης με την εταιρεία Primetel.
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Δικαίωμα Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου για συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας
H ετήσια έκθεση της ΑΗΚ για το έτος 2006 κάνει αναφορά σε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΑΗΚ σχετικά με τη συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο Primetel, σύμφωνα με την οποία αποφασίζεται η
ΑΗΚ να μην συμμετάσχει στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.
Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις - Δικαστικές και Διαιτητικές Διαδικασίες
Η Εταιρεία και η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου έχουν από κοινού προσφύγει σε δεσμευτική διαιτησία για
επίλυση διαφοράς που αφορά την υποχρέωση ή μη καταβολής ενοικίων ύψους £158.125. Για το θέμα
αυτό σε επιστολή του δικηγόρου της Εταιρείας κ. Γιώργου Τριανταφυλλίδη αναφέρεται ότι, οι πιθανότητες
επιτυχίας των θέσεων της ΑΗΚ δεν είναι πολύ μεγάλες ιδιαίτερα ενόψει και της διαιτητικής απόφασης η
οποία εκδόθηκε την 15η Φεβρουαρίου 2008 μεταξύ της ΑΗΚ και της N.V.Cable Communication Systems
Ltd. Επίσης, αναφέρει ότι δυστυχώς επειδή σε μεγάλο βαθμό η επιτυχία της υπόθεσης εξαρτάται από τη
μαρτυρία η οποία θα δοθεί ενώπιον του Διαιτητή είναι δύσκολο σε αυτό το στάδιο να είναι πιο ακριβείς
στις προβλέψεις τους.
Φορολογία
Η Εταιρεία δεν έχει λάβει οποιαδήποτε ενημέρωση από το Γραφείο Εφόρου Φόρου Εισοδήματος για
οποιεσδήποτε οφειλές της Εταιρείας για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου, 2007, η οποία
εμπίπτει στο αντικείμενο του Ανεξάρτητου Οικονομικού Ελέγχου.
Υποχρεώσεις ΦΠΑ
Παρόλο που η Εταιρεία είχε λεπτομερή έλεγχο από την υπηρεσία ΦΠΑ χωρίς να προκύψει οποιοδήποτε
πρόβλημα, στην μελέτη του ανεξάρτητου οικονομικού ελέγχου αναφέρεται ότι:
«Η Εταιρεία δεν αποδίδει ΦΠΑ στις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες που παρέχονται σε πελάτες εκτός της Ευρωπαϊκή
Ένωσης όταν η ουσιαστική χρήση και απόλαυση γίνεται εντός της ΕΕ (δηλ. τέλη τερματισμού για κλήσεις που γίνονται
προς την Κύπρο μέσω μη Ευρωπαϊκών Εταιρειών). Αυτό το εισόδημα υπόκειται σε ΦΠΑ στον τρέχων θετικό
συντελεστή ΦΠΑ ύψους 15%. Η πρακτική που ακολουθείται από την εταιρεία δεν είναι ορθή».

Εντούτοις, η Εταιρεία αποτάθηκε για γνωμάτευση στην υπηρεσία ΦΠΑ και περιμένει απάντηση για το πιο
πάνω θέμα.
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