ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 7 Ιουλίου 2015
Με βάση τον Κανονισμό 809/2004 (όπως τροποποιήθηκε) της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
τον περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμο του 2005 (όπως τροποποιήθηκε)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ PRIMETEL PLC ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 330.000.000 ΝΕΩΝ ΣΥΝΗΘΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ:
• 258.000.000 νέες συνήθεις μετοχές της Εταιρείας ονομαστικής αξίας €0,01 η κάθε μια
που εκδόθηκαν στις 19 Μαΐου 2014 εκ των οποίων 198.000.000 μετοχές
παραχωρήθηκαν προς κύριους μετόχους και συγγενικές εταιρείες αυτών έναντι
αποπληρωμής
(κεφαλαιοποίησης)
δανείων
και
60.000.000
μετοχές,
που
παραχωρήθηκαν προς υφιστάμενο μέτοχο έναντι καταβολής μετρητών.
• 72.000.000 νέες συνήθεις μετοχές της Εταιρείας ονομαστικής αξίας €0,01 η κάθε μια
που εκδόθηκαν στις 9 Σεπτεμβρίου 2014 εκ των οποίων 12.000.000 παραχωρήθηκαν
προς κύριο μέτοχο έναντι αποπληρωμής (κεφαλαιοποίησης) δανείων και 60.000.000
μετοχές, παραχωρήθηκαν προς υφιστάμενο μέτοχο έναντι καταβολής μετρητών.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο καταρτίστηκε με βάση τις διατάξεις του περί Δημόσιας Προσφοράς και
Ενημερωτικού Δελτίου Νόμου του 2005, τις διατάξεις του Κανονισμού 809/2004 (όπως τροποποιήθηκαν) της
Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113.
Το έγγραφο αυτό είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν χρειάζεστε οποιεσδήποτε
επεξηγήσεις ή/και διευκρινίσεις επί του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου μπορείτε να συμβουλευτείτε ΕΠΕΥ και
ΚΕΠΕΥ ή σύμβουλους επενδύσεων.
Η Εταιρεία αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Ενημερωτικό
Δελτίο και βεβαιώνει ότι οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι σύμφωνες με την πραγματικότητα και
δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του. Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι
της Primetel Plc που υπογράφουν το Ενημερωτικό Δελτίο φέρουν συλλογική και ατομική ευθύνη για τις
πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο και βεβαιώνουν ότι, αφού έλαβαν κάθε εύλογο
μέτρο για τη σύνταξή του, οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι, εξ’ όσων γνωρίζουν, σύμφωνες με
την πραγματικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του.
Οι δυνητικοί επενδυτές θα πρέπει να βασίζονται μόνο στις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν
Ενημερωτικό Δελτίο και σε οποιαδήποτε έγγραφα ενσωματώνονται μέσω παραπομπής στο παρόν Ενημερωτικό
Δελτίο. Κανένα πρόσωπο δεν έχει εξουσιοδοτηθεί να δώσει οποιαδήποτε πληροφορία ή να προβεί σε
οποιεσδήποτε παραστάσεις, εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο και σε κάθε
έγγραφο που ενσωματώνεται μέσω παραπομπής και, εάν δοθεί ή γίνει, η εν λόγω πληροφορία ή
αναπαράσταση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι έχει εξουσιοδοτηθεί από την Primetel Plc. Ούτε η παράδοση του
παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, αλλά ούτε και οποιαδήποτε εγγραφή ή πώληση γίνει ως πιο κάτω, θα
δημιουργήσει, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, οποιοδήποτε υπαινιγμό ότι δεν υπήρξε οποιαδήποτε αλλαγή στις
υποθέσεις της Primetel Plc και των υπό ενοποίηση θυγατρικών της (το «Συγκρότημα») από την ημερομηνία
του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, ή ότι οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το Ενημερωτικό Δελτίο
είναι ορθές, οποτεδήποτε μεταγενέστερα της ημερομηνίας αυτής.

PRIMETEL PLC
(Εταιρεία που συστάθηκε με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ.113)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ PRIMETEL PLC ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 330.000.000 ΝΕΩΝ ΣΥΝΗΘΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ:
• 258.000.000 νέες συνήθεις μετοχές της Εταιρείας ονομαστικής αξίας €0,01 η κάθε μια
που εκδόθηκαν στις 19 Μαΐου 2014 εκ των οποίων 198.000.000 μετοχές
παραχωρήθηκαν προς κύριους μετόχους και συγγενικές εταιρείες αυτών έναντι
αποπληρωμής (κεφαλαιοποίησης) δανείων και 60.000.000 μετοχές, που
παραχωρήθηκαν προς υφιστάμενο μέτοχο έναντι καταβολής μετρητών.
• 72.000.000 νέες συνήθεις μετοχές της Εταιρείας ονομαστικής αξίας €0,01 η κάθε μια
που εκδόθηκαν στις 9 Σεπτεμβρίου 2014 εκ των οποίων 12.000.000 παραχωρήθηκαν
προς κύριο μέτοχο έναντι αποπληρωμής (κεφαλαιοποίησης) δανείων και 60.000.000
μετοχές, παραχωρήθηκαν προς υφιστάμενο μέτοχο έναντι καταβολής μετρητών.
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Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου μόνο όσον
αφορά την κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού όπως αυτές καθορίζονται στον περί
Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμο του 2005 (όπως τροποποιήθηκε) της Κυπριακής
Δημοκρατίας που ενσωματώνει στην εθνική νομοθεσία την Οδηγία 2003/71/ΕΚ και στον Κανονισμό 809/2004
της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (όπως τροποποιήθηκε). Η έγκριση του παρόντος Ενημερωτικού
Δελτίου δεν συνεπάγεται με παρότρυνση προς το επενδυτικό κοινό για επένδυση στον εκδότη.
H Primetel Plc έχει προβεί στις δέουσες αιτήσεις έτσι ώστε οι νέες μετοχές να εισαχθούν στο ΧΑΚ, εφόσον
ληφθούν οι σχετικές εγκρίσεις.
Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο περιέχει ορισμένες προβλέψεις για το μέλλον. Οι προβλέψεις αυτές
προσδιορίζονται γενικά με τη χρήση όρων όπως “πιστεύει”, “αναμένει”, “ενδέχεται”, “θα”, “θα πρέπει”,
“μπορεί”, “θα μπορούσε”, “σχεδιάζει” και άλλους συγκρίσιμους όρους και το αρνητικό των όρων αυτών. Εκ
φύσεως οι προβλέψεις αυτές εμπεριέχουν κίνδυνο και αβεβαιότητα και οι παράγοντες που περιγράφονται στο
πλαίσιο των προβλέψεων του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου θα μπορούσαν να επιφέρουν τελικά
αποτελέσματα και εξελίξεις που θα διαφέρουν σημαντικά από αυτές που εκφράζονται ρητά ή σιωπηρά από τις
εν λόγω προβλέψεις. Οι προβλέψεις αυτές υπόκεινται σε κινδύνους, αβεβαιότητες και υποθέσεις. Ενόψει των
κινδύνων αυτών, αβεβαιοτήτων και θεωριών, οι προβλέψεις που περιλαμβάνονται στο παρόν Ενημερωτικό
Δελτίο μπορεί να μην πραγματοποιηθούν. Οποιεσδήποτε αναφορές σε τάσεις ή δραστηριότητες του
παρελθόντος δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως εγγύηση ότι οι τάσεις ή δραστηριότητες αυτές θα συνεχισθούν
και στο μέλλον. Οι αναγνώστες προειδοποιούνται να μην βασισθούν πέραν του δέοντος σε αυτές τις
προβλέψεις οι οποίες αφορούν μόνο όσα προβλέπονται σήμερα.
Η απόφαση για πιθανή επένδυση σε μετοχές της Εταιρείας και για τις οποίες έχει γίνει αίτηση για εισαγωγή στο
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου για διαπραγμάτευση 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 τις μετοχές της Εταιρείας, βλέπε Μέρος Β’ – “Παράγοντες κινδύνου”.

Η ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου είναι η 7η Ιουλίου 2015
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Α.

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Το περιληπτικό σημείωμα αποτελείται από απαιτήσεις γνωστοποίησης γνωστές ως «Στοιχεία». Τα στοιχεία
αυτά αριθμούνται στα σημεία Α - Ε (Α.1 - Ε.7).
Το παρόν περιληπτικό σημείωμα περιέχει τα Στοιχεία που απαιτείται να περιλαμβάνονται σε ένα περιληπτικό
σημείωμα για αυτό το είδος κινητών αξιών και εκδότη. Για κάποια στοιχεία δεν απαιτείται η συμπερίληψη τους,
συνεπώς μπορεί να υπάρξουν κενά στην ακολουθία αρίθμησης των στοιχείων.
Παρόλο που ένα Στοιχείο μπορεί να χρειαστεί να εισαχθεί στο περιληπτικό σημείωμα λόγω του είδους των
κινητών αξιών και της Εταιρείας, είναι πιθανόν να μην μπορεί να δοθεί σχετική πληροφόρηση για το εν λόγω
Στοιχείο. Στην περίπτωση αυτή περιλαμβάνεται σύντομη περιγραφή του Στοιχείου στο Περιληπτικό Σημείωμα
με την ένδειξη «δεν ισχύει».
ΕΝΟΤΗΤΑ Α - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Α.1

Προειδοποίηση:







Α.2

Το παρόν περιληπτικό σημείωμα πρέπει να εκλαμβάνεται ως εισαγωγή του Ενημερωτικού
Δελτίου.
Ο επενδυτής πρέπει να βασίσει οποιαδήποτε απόφασή του να επενδύσει σε κινητές αξίες στη
μελέτη του Ενημερωτικού Δελτίου στο σύνολό του.
Σε περίπτωση που προσφυγή σχετική με τις πληροφορίες που περιέχονται στο Ενημερωτικό
Δελτίο παραπεμφθεί σε δικαστήριο, ο ενάγων επενδυτής ενδέχεται, βάσει της εθνικής νομοθεσίας
των Κρατών Μελών, να υποχρεωθεί να αναλάβει τα έξοδα μετάφρασης του Ενημερωτικού
Δελτίου, πριν από την έναρξη της νομικής διαδικασίας.
Αστική ευθύνη αποδίδεται μόνο στα πρόσωπα εκείνα που υπέβαλαν το περιληπτικό σημείωμα,
συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε μετάφρασής του, αλλά μόνο εάν το περιληπτικό σημείωμα
είναι παραπλανητικό, ανακριβές ή ασυνεπές όταν διαβάζεται μαζί με τα άλλα μέρη του
Ενημερωτικού Δελτίου ή δεν παρέχει, όταν διαβάζεται μαζί με τα άλλα μέρη του Ενημερωτικού
Δελτίου, κύριες πληροφορίες ως βοήθεια στους επενδυτές που εξετάζουν το ενδεχόμενο να
επενδύσουν σε αυτές τις κινητές αξίες.

Συναίνεση του εκδότη
Δεν Ισχύει

ΕΝΟΤΗΤΑ Β - ΕΚΔΟΤΗΣ
Β.1

Νόμιμη και Εμπορική επωνυμία του εκδότη.
Η νόμιμη επωνυμία του εκδότη είναι Primetel Plc και η εμπορική επωνυμία είναι Primetel.

Β.2

Έδρα και νομική μορφή του εκδότη, νομοθεσία βάσει της οποίας ενεργεί ο εκδότης και χώρα
σύστασης.
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.
Το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας βρίσκεται στη διεύθυνση: Λεωφόρος Ομονοίας 141, The
Maritime Centre, 3045 Λεμεσός.

Β.3

Τρέχουσες πράξεις και κυριότερες δραστηριότητες του εκδότη
Η Εταιρεία, δραστηριοποιείται στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και προσφέρει και αναπτύσσει
υπηρεσίες Φωνής Δεδομένων και Εικόνας. Η Εταιρεία λειτουργεί προηγμένο και αυτόνομο
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τηλεπικοινωνιακό δίκτυο ευρυζωνικής πρόσβασης σε Παγκύπρια βάση.
Η PrimeTel κατέχει την 3η Άδεια Κινητής τηλεφωνίας για ανάπτυξη δικτύου 4ης γενιάς και από
Πάροχος Ιδεατού Δικτύου Κινητής (MVNO) εξελίχθηκε σε Πάροχο Δικτύου Κινητής (MNO – Mobile
Network Operator) στην Κύπρο.
Η Εταιρεία προσφέρει συνδυασμένες υπηρεσίες Quad–Play (Σταθερή Τηλεφωνία – Internet –
Τηλεόραση – Κινητή Τηλεφωνία).
Συγκεκριμένα η Εταιρεία παρέχει τις ακόλουθες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες:
 Σταθερή Τηλεφωνία
 Κινητή Τηλεφωνία
 Διαδίκτυο Υψηλής ταχύτητας
 Εικόνα, συμπεριλαμβανομένης Ψηφιακής Τηλεόρασης
 Μισθωμένα Κυκλώματα
 Φιλοξενία ιστοσελίδων/συνεγκατάσταση εξοπλισμού (Hosting/Colocation)
 Υπηρεσίες τηλεφωνικού καταλόγου
Β.4α

Σημαντικότερες πρόσφατες τάσεις που επηρεάζουν τον εκδότη και τις αγορές στις οποίες
δραστηριοποιείται.

Οικονομικές συνθήκες στην Κύπρο
Η Κυπριακή οικονομία αντιμετώπισε και συνεχίζει να αντιμετωπίζει σημαντικές μακροοικονομικές
πιέσεις. Αυτές οι πιέσεις πηγάζουν από τις επιπτώσεις μιας εξαιρετικά βαθιάς ύφεσης στα οικονομικά
του ιδιωτικού τομέα και τη δημοσιονομική εξυγίανση που απαιτείται ώστε να επιτευχθούν βιώσιμα
πρωτογενή πλεονάσματα στον προϋπολογισμό της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας κατά τα
επόμενα έτη. Δεδομένης της υψηλής έκθεσης της Εταιρείας σε Κυπριακές επιχειρήσεις και
νοικοκυριά, η μελλοντική επίδοση της Εταιρείας είναι αλληλένδετη με την Κυπριακή οικονομία και
συσχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με την εξέλιξη της οικονομικής δραστηριότητας στην Κύπρο.

Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής
Για την αντιμετώπιση της Κυπριακής οικονομικής κρίσης, η Κυβέρνηση συμφώνησε σε ένα
Μνημόνιο Συναντίληψης (ως τροποποιήθηκε το «ΜΣ») και σε ένα Πρόγραμμα Οικονομικής
Προσαρμογής («ΠΟΠ») με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ΔΝΤ και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
(η «ΕΚΤ») (συλλογικά η «Τρόικα») στις 2 Απριλίου 2013. Το ΠΟΠ καλύπτει την περίοδο από το
2013 μέχρι το 2016 και περιλαμβάνει ένα οικονομικό πακέτο στήριξης για την Κύπρο μέχρι €10
δισεκατομμύρια. Οι μεταρρυθμίσεις του ΜΣ περιλαμβάνουν τη μεταρρύθμιση του
χρηματοπιστωτικού τομέα, της δημοσιονομικής πολιτικής και των δημοσιονομικών διαρθρωτικών
μέτρων, τις μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας και τη βελτίωση των αγορών αγαθών και
υπηρεσιών. Η εφαρμογή, οι όροι και οι προϋποθέσεις του ΜΣ είναι αβέβαιες και πιθανόν να
επηρεάσουν δυσμενώς την Εταιρεία.
Β.5

Δομή του Συγκροτήματος – Περιγραφή Συγκροτήματος και θέσης του εκδότη στο Συγκρότημα
Το ακόλουθο διάγραμμα παρουσιάζει τη δομή του Συγκροτήματος:
Primetel Plc
100%

60%

M & S Medproperties
Ltd

Silverlink
Investments Ltd

Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει τις εταιρείες, πέραν της Primetel Plc, η οποία είναι η ιθύνουσα
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εταιρεία του Συγκροτήματος, που μαζί με την Primetel Plc αποτελούν το Συγκρότημα της Primetel
Plc. Ο πίνακας παρουσιάζει για κάθε εταιρεία κατά την ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου τη
χώρα σύστασης, τον τομέα δραστηριοτήτων της και το ποσοστό συμμετοχής της Primetel Plc στο
μετοχικό κεφάλαιο:
Εταιρεία

Χώρα Σύστασης

Δραστηριότητες

Ποσοστό
Συμμετοχής

M & S Medproperties Ltd

Κύπρος

Αδρανής

100%

Silverlink Investments Ltd

Κύπρος

Αδρανής

60%

Κατά τη διάρκεια του έτους 2012, η Εταιρεία προχώρησε στη πλήρη απομείωση της αξίας της
επένδυσης της στη θυγατρική εταιρεία Silver Link Investments Limited η οποία παραμένει αδρανής
από την ίδρυση της.
Στις 6 Νοεμβρίου 2009 η Εταιρεία εξαγόρασε το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Μ & S
Medproperties Limited έναντι του ποσού των €300.000. Η τιμή εξαγοράς καθορίστηκε με βάση την
δίκαιη αξία του δικαιώματος χρήσης γης που κατείχε σύμφωνα με το συμβόλαιο ενοικίασης γης. Την
1 Ιανουαρίου 2014 το εν λόγω ενοικιαστήριο συμβόλαιο μεταβιβάστηκε στην Εταιρεία. Με την
διευθέτηση αυτή θεωρήθηκε ορθό το ποσό αυτό να συμπεριληφθεί στο κόστος ανέγερσης του
σταθμού προσγειάλωσης οπτικών ινών, στα ''Ακίνητα, Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός'' ο οποίος και
έχει ανεγερθεί πάνω στην εν λόγω γη. Ως αποτέλεσμα η εξαρτημένη εταιρεία παρέμεινε αδρανής και
σε μηδενική αξία.
Β.6

Κύριοι Μέτοχοι
Κατά την ημερομηνία του παρόντος εγγράφου, οι μέτοχοι που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό
πέραν του 5% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας είναι:
Μέτοχος

Αριθμός Μετοχών

Ποσοστό
%

Περικλής Μαγγλής *

317.978.193

44,63%

Celltech Limited

203.520.511

28,57%

Ερμής Στεφάνου**

77.209.194

10,84%

Dubris Trading Limited

71.216.878

10,00%

669.924.776

94,04%

Σύνολο

*Το ποσοστό της εταιρείας Manglis (Holdings) Limited (239.315.630 μετοχές με ποσοστό 33,59%) η οποία είναι και κύριος
μέτοχος άνω του 5% συμπεριλαμβάνεται μία μόνο φορά στο ποσοστό του κ. Περικλή Μαγγλή.
*Το ποσοστό της εταιρείας Thunderworx Limited (58.521.327 μετοχές με ποσοστό 8,21%) η οποία είναι και κύριος μέτοχος
άνω του 5% συμπεριλαμβάνεται μία μόνο φορά στο ποσοστό του κ. Περικλή Μαγγλή και δεν περιλαμβάνεται στο ποσοστό
του κ. Ερμή Στεφάνου.
*To ποσοστό της εταιρείας Teledev East Limited (16.875.534 μετοχές με ποσοστό 2,37%) συμπεριλαμβάνεται μια φορά στο
ποσοστό του κ. Περικλή Μαγγλή και όχι στο ποσοστό του κ. Ερμή Στεφάνου.
**To ποσοστό της εταιρείας HNS Limited (25.827.192 μετοχές με ποσοστό 3,63%) συμπεριλαμβάνεται στο ποσοστό του κ.
Ερμή Στεφάνου.
** Το ποσοστό της εταιρείας Lametus Holdings Limited (50.800.000 με ποσοστό 7,13%) η οποία είναι και κύριος μέτοχος
άνω του 5% συμπεριλαμβάνεται στο ποσοστό του κ. Ερμή Στεφάνου.

Όλες οι εκδομένες μετοχές της Εταιρείας έχουν τα ίδια δικαιώματα ψήφου (rank pari passu) μεταξύ
τους και ως εκ τούτου όλοι οι μέτοχοι που κατέχουν πέραν του 5% κατέχουν τα ίδια δικαιώματα
ψήφου και την ίδια τάξη προτεραιότητας (rank pari passu) με τους υπόλοιπους μετόχους της
Εταιρείας και κανένας μέτοχος δεν κατέχει διαφορετικά δικαιώματα ψήφου ανά μετοχή από τους
άλλους μετόχους.
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Κατά την ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου δεν υφίσταται οποιοσδήποτε κύριος μέτοχος ο
οποίος να κατέχει ή να ασκεί έλεγχο από μόνος του στην Εταιρεία, άμεσα ή έμμεσα. Παρόλα αυτά,
οι κύριοι μέτοχοι κ.κ. Περικλής Μαγγλής και Ερμής Στεφάνου, εκτός από κύριοι μέτοχοι κατέχουν και
τη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και του Διευθύνοντος Συμβούλου
αντίστοιχα.
Η Διεύθυνση της Εταιρείας διασφαλίζει ότι οποιοσδήποτε έλεγχος σε αυτήν δεν ασκείται με τρόπο
καταχρηστικό, καθώς η Εταιρεία στοχεύει στην εφαρμογή των θεσμών και κανόνων του Κώδικα
Εταιρικής Διακυβέρνησης στο μέτρο που της επιτρέπουν οι τρέχουσες συνθήκες και προς τούτο το
Διοικητικό Συμβούλιο έχει ορίσει τις τρεις επιτροπές που προβλέπονται από τον Κώδικα Εταιρικής
Διακυβέρνησης και οι οποίες συνέρχονται όπως προβλέπεται. Σημειώνεται ότι, οι τίτλοι της Εταιρείας
με βάση τη νέα Κανονιστική απόφαση του ΧΑΚ (ΚΔΠ 379/2014 ως έχει τροποποιηθεί)
διαπραγματεύονται στην Εναλλακτική Αγορά του ΧΑΚ με σήμανση, λόγω έμφασης θέματος στην
έκθεση των ελεγκτών για τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31
Δεκεμβρίου 2014. Ως εκ τούτου, σε περίπτωση που δεν εφαρμόζει τις πρόνοιες του Κώδικα
Εταιρικής Διακυβέρνησης, θα πρέπει να δίνει σχετική επεξήγηση στην Έκθεση Περί Εταιρικής
Διακυβέρνησης της. Η νέα Κανονιστική απόφαση του ΧΑΚ έχει τεθεί σε ισχύ στις 20 Απριλίου 2015.
Β.7

Επιλεγμένες ιστορικές κύριες χρηματοοικονομικές πληροφορίες και αφηγηματική περιγραφή της
σημαντικής αλλαγής στη χρηματοοικονομική κατάσταση του εκδότη και των αποτελεσμάτων
εκμετάλλευσης κατά τη διάρκεια ή μετά την περίοδο που καλύπτουν οι ιστορικές κύριες
χρηματοοικονομικές πληροφορίες.
Παρατίθενται πιο κάτω επιλεγμένες συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για τα έτη 2012,
2013 και 2014 οι οποίες συνάδουν με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) /
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) και τον περί Εταιρειών Νόμο.
Οι ακόλουθες συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες βασίζονται στις ετήσιες ελεγμένες
οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος για τα έτη που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2012 και
2013 και στις ετήσιες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις
31 Δεκεμβρίου 2014 οι οποίες έχουν ελεγχθεί από τους ανεξάρτητους ελεγκτές του Συγκροτήματος
KPMG Limited.
Οι οικονομικές καταστάσεις για τα έτη 2012 και 2013 είναι ενοποιημένες, ενώ για το 2014 το
Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να μην ετοιμάσει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για το
λόγο ότι και οι δύο εξαρτημένες εταιρείες είναι αδρανείς και δεν είναι σημαντικές. Επίσης, το
Διοικητικό Συμβούλιο έκρινε ότι η ετοιμασία τους δεν θα προσέφερε καμία επιπρόσθετη σημαντική
πληροφόρηση στον χρήστη για την κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων. Ως εκ τούτου,
σημειώνεται ότι η κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων και η κατάσταση οικονομικής θέσης για
το έτος 2013, έχουν αναπροσαρμοστεί και παρουσιάζονται σε μη ενοποιημένη βάση, ώστε να
θεωρούνται συγκρίσιμες με τις αντίστοιχες καταστάσεις για το έτος 2014. Η ενοποιημένη κατάσταση
λογαριασμού αποτελεσμάτων και η ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης για το έτος 2012 δεν
έχουν αναπροσαρμοστεί και ως εκ τούτου, δεν είναι συγκρίσιμες με τις αντίστοιχες καταστάσεις για
τα έτη 2013 και 2014. Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι τα ποσά για το έτος 2013 πηγάζουν από τα
ποσά που παρουσιάζονται ως συγκριτικά στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος
2014.
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 του Συγκροτήματος και της Εταιρείας δεν έχουν εκφράσει
οποιαδήποτε επιφύλαξη ή άρνηση γνώμης στις εκθέσεις τους για τα υπό αναφορά έτη 2012-2014
ωστόσο εκφράζουν έμφαση θέματος και για τα τρία έτη.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012, 2013 ΚΑΙ 2014

Εισοδήματα
Κόστος πωλήσεων
Μεικτό κέρδος
Άλλα εισοδήματα από εργασίες
Έξοδα διανομής και πωλήσεων
Έξοδα διοίκησης

ΓΙΑ

ΤΑ

ΕΤΗ

ΠΟΥ

ΕΛΗΞΑΝ

ΣΤΙΣ

2014
Μη Ενοποιημένη

2013
Μη Ενοποιημένη

2012
Ενοποιημένη

€

€

€

41.664.211

40.630.954

33.821.552

(27.282.366)

(24.624.101)

(19.674.476)

14.381.845

16.006.853

14.147.076

299.730

383.358

379.579

(2.002.610)

(1.576.820)

(1.810.892)

(13.414.224)

(13.158.283)

(13.909.803)

Άλλα έξοδα

-

(251.951)

(4.170)

Κέρδος/(ζημιά) από
εργασίες πριν από τα
έσοδα/έξοδα
χρηματοδότησης

(735.259)

1.403.157

(1.198.210)

Έσοδα χρηματοδότησης

176

663

21.438

‘Εξοδα χρηματοδότησης

(4.660.929)

(4.346.556)

(4.232.794)

Καθαρά έξοδα
χρηματοδότησης

(4.660.753)

(4.345.893)

(4.211.356)

Ζημιά πριν από τη
φορολογία

(5.396.012)

(2.942.736)

(5.409.566)

Φορολογία
Ζημιά έτους

(13.681)
(5.409.693)

Λοιπά συνολικά έσοδα
Συνολικά έξοδα για το έτος
Βασική και πλήρως
κατανεμημένη ζημιά ανά
μετοχή (σεντ)

(39.185)
(2.981.921)

(63.203)
(5.472.769)

-

-

-

(5.409.693)

(2.981.921)

(5.472.769)

(0,96)

(0,78)

(1,43)
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012, 2013 και 2014
2014

2013

2012

Μη Ενοποιημένη

Μη Ενοποιημένη

Ενοποιημένη

€

€

€

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και
εξοπλισμός

40.264.677

35.804.475

35.535.873

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

34.696.599

23.284.780

25.323.998

917.439

917.439

Ακίνητο για επένδυση

917.439

Επενδύσεις σε εξαρτημένες
εταιρείες

-

300.000

-

262.500

262.500

-

1.500.000

-

76.141.215

62.069.194

62.039.810

Αποθέματα

1.208.397

1.010.921

1.101.627

Εμπορικές και λοιπές
απαιτήσεις

8.102.951

8.926.286

8.137.687

Μετρητά στην τράπεζα και
στο ταμείο

1.439.007

1.771.659

774.425

Σύνολο κυκλοφορούντων
περιουσιακών στοιχείων

10.750.355

11.708.866

10.013.739

Σύνολο περιουσιακών
στοιχείων

86.891.570

73.778.060

72.053.549

7.124.397

19.121.983

19.121.983

Άλλες επενδύσεις

262.500

Εμπορικές και λοιπές
απαιτήσεις
Σύνολο μη
κυκλοφορούντων
περιουσιακών στοιχείων

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεματικό έκδοσης
μετοχών υπέρ το άρτιο
Αποθεματικά - ζημιές

9.539.430

4.589.430

4.589.430

(15.291.943)

(25.179.836)

(22.218.392)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
που αναλογούν στους
μετόχους της Εταιρείας

1.371.884

Μη ελέγχουσες συμμετοχές

-

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

1.371.884

(1.468.423)
(1.468.423)

1.493.021
4.000
1.497.021

Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμα δάνεια

-

-

43.307.423

Ομόλογα

-

-

4.990.708

804.387

789.134

Αναβαλλόμενες φορολογικές
υποχρεώσεις

818.038

Εμπορικές και λοιπές
υποχρεώσεις

10.000.000

Σύνολο μη τρεχουσών
υποχρεώσεων

10.818.038
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Τραπεζικά παρατραβήγματα,
δάνεια και χρηματοδοτήσεις

62.094.103

58.401.907

6.468.195

Εμπορικές και λοιπές
υποχρεώσεις

12.607.545

16.032.299

14.993.132

Οφειλόμενη φορολογία

-

7.890

7.936

Σύνολο τρεχουσών
υποχρεώσεων

74.701.648

74.442.096

21.469.263

Σύνολο υποχρεώσεων

85.519.686

75.246.483

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
και υποχρεώσεων

86.891.570

73.778.060

70.556.528

72.053.549

Ανάλυση Ιστορικών Αποτελεσμάτων

Ανάλυση αποτελεσμάτων – 31 Δεκεμβρίου 2014
Το 2014 ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα €41,6 εκατ. σε σχέση με €40,6 εκατ. το 2013
παρουσιάζοντας αύξηση 2,5%.
Το κόστος πωλήσεων κατά το 2014 παρουσιάζεται αυξημένο ανερχόμενο σε €27,3 εκατ. σε σχέση
με €24,6 εκατ. κατά το έτος 2013. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του μεικτού κέρδους της
Εταιρείας από €16,0 εκατ. το 2013 σε €14,4 εκατ. το 2014 και τη μείωση ποσοστού μεικτού
κέρδους επί των πωλήσεων σε 34,5% το 2014, έναντι 39,4% το 2013).
Η Εταιρεία παρουσίασε ζημιά πριν από τα έσοδα/έξοδα χρηματοδότησης ύψους €735.259 κατά το
έτος 2014 σε σχέση με κέρδος ύψους €1.403.157 κατά το έτος 2013.
Τα έξοδα χρηματοδότησης παρουσίασαν αύξηση της τάξης του 7%.

Ανάλυση Κατάστασης Οικονομικής Θέσης – 31 Δεκεμβρίου 2014
Ακίνητα, Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός: Τα ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός της
Εταιρείας ανήλθαν σε €40,3 εκατ. για το έτος 2014 σε σχέση με €35,8 εκατ. το 2013. Στο ποσό
αυτό για το 2014 συμπεριλαμβάνεται ποσό ύψους €300.000, το οποίο αφορούσε δικαίωμα χρήσης
γης που κατείχε η Μ & S Medproperties Limited σύμφωνα με συμβόλαιο ενοικίασης γης. Το εν λόγω
ενοικιαστήριο συμβόλαιο μεταβιβάστηκε στην Εταιρεία και το ποσό των €300.000 έχει μεταφερθεί
από το λογαριασμό ''Επενδύσεις σε εξαρτημένες εταιρείες'' και δεν αποτελεί πραγματική πληρωμή
του έτους. Το ποσό που πληρώθηκε για προσθήκες το 2014 ήταν €8.592.980 όπως παρουσιάζεται
στην κατάσταση ταμειακών ροών και αφορούσαν πληρωμές για απόκτηση ακινήτων,
εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.
Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία: Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία κατά το 2014 παρουσιάζονται
αυξημένα και ανήλθαν σε €34,7 εκατ. σε σχέση με €23,3 εκατ. κατά το 2013. Η αύξηση αυτή
οφείλεται κυρίως σε προσθήκες ύψους €18,9 εκατ. κατά το 2014 οι οποίες αφορούσαν άδειες,
δικαιώματα για χρήση δικτύου και για μετάδοση ποδοσφαιρικών αγώνων.
Επενδύσεις σε εξαρτημένες εταιρείες: Κατά το έτος 2013, οι Επενδύσεις σε εξαρτημένες
εταιρείες ανέρχονταν σε €300.000, ποσό το οποίο αφορούσε συμμετοχή της Εταιρείας στο μετοχικό
κεφάλαιο της Μ & S Medproperties Limited και το οποίο καθορίστηκε με βάση την δίκαιη αξία του
δικαιώματος χρήσης γης που κατείχε σύμφωνα με το συμβόλαιο ενοικίασης γης. Την 1 η Ιανουαρίου
2014 το εν λόγω ενοικιαστήριο συμβόλαιο μεταβιβάστηκε στην Εταιρεία και ως εκ τούτου
θεωρήθηκε ορθό το ποσό αυτό να συμπεριληφθεί στο κόστος ανέγερσης του σταθμού
προσγειάλωσης οπτικών ινών, στα ''Ακίνητα, Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός'' ο οποίος και έχει
ανεγερθεί πάνω στην εν λόγω γη. Ως αποτέλεσμα η εξαρτημένη εταιρεία παρέμεινε αδρανής και σε
μηδενική αξία και το ποσό επένδυσης σε εξαρτημένες εταιρείες παρουσιάζεται μηδενικό κατά το
έτος 2014.
Μετοχικό Κεφάλαιο: Το μετοχικό κεφάλαιο κατά το 2014 παρουσιάζεται μειωμένο στα €7,1 εκατ.
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σε σχέση με €19,1 εκατ. κατά το 2013, λόγω μείωσης της ονομαστικής αξίας των μετοχών της
Εταιρείας από €0,05 ανά μετοχή σε €0,01 ανά μετοχή, κατά €15,3 εκατ.. Σημειώνεται ότι κατά το
έτος 2014 η Εταιρεία προχώρησε σε έκδοση 330,0 εκατ. μετοχών συνολικής αξίας ύψους €3,3
εκατ..
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις:
- Μη τρέχουσες: Κατά το έτος 2014, στις εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις περιλαμβάνεται
ποσό ύψους €10,0 εκατ. το οποίο αποτελεί μέρος του ποσού των €11,3 εκατ. που οφείλεται
στην Κυπριακή Δημοκρατία (Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων) για την απόκτηση της
άδειας τρίτου δικτύου κινητής τηλεφωνίας και είναι αποπληρωτέο μέχρι το 2023. Το ποσό
των €1,25 εκατ. που οφείλεται το επόμενο έτος συμπεριλαμβάνεται στις τρέχουσες
υποχρεώσεις, ενώ το υπόλοιπο ποσό των €10,0 εκατ. συμπεριλαμβάνεται στις μη τρέχουσες
υποχρεώσεις.
-

Τρέχουσες: Οι εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις παρουσιάζουν μείωση κατά €3,4 εκατ.,
λόγω της μείωσης των πιστωτικών υπολοίπων τρεχούμενων λογαριασμών μετόχων από
€3,9 εκατ. κατά το 2013 σε €0,7 εκατ. κατά το 2014. Η μείωση αυτή προέκυψε από την
κεφαλαιοποίηση δανείων ύψους €1,4 εκατ. και €2,25 εκατ. που όφειλαν στην εταιρεία οι
εταιρείες Manglis (Holdings) Limited και Celltech Limited αντίστοιχα, έναντι έκδοσης νέων
μετοχών στις 19 Μαΐου 2014.

Τραπεζικά παρατραβήγματα, δάνεια και χρηματοδοτήσεις: Τα τραπεζικά παρατραβήγματα,
δάνεια και χρηματοδοτήσεις της Εταιρείας κατά το έτος 2013 συμπεριλαμβάνουν ομόλογα της
Εταιρείας ύψους €5,0 εκ. τα οποία στις 21 Ιουλίου 2014 έχουν αποπληρωθεί στους κατόχους τους
με τραπεζικό δανεισμό και ως εκ τούτου το ποσό αυτό μεταφέρθηκε στα τραπεζικά δάνεια της
Εταιρείας κατά το έτος 2014. Κατά το έτος 2014 το σύνολο των τραπεζικών παρατραβηγμάτων,
δανείων και χρηματοδοτήσεων ανήλθε σε €62,1 εκατ. σε σχέση με €58,4 εκατ. το 2013.
Σημειώνεται ότι κατά το έτος 2014, η Εταιρεία δεν συμμορφώθηκε με τις δανειακές της
υποχρεώσεις αφού δεν προχώρησε στην πληρωμή των προβλεπόμενων δόσεων.

Ανάλυση αποτελεσμάτων – 31 Δεκεμβρίου 2013
Τα εισοδήματα της Εταιρείας ανήλθαν σε €40,6 εκατ. για το έτος 2013 σε σύγκριση με €33,8 εκατ.
για το έτος 2012 σημειώνοντας αύξηση 20,1%, λόγω αύξησης των συνδρομητών.
Η Εταιρεία σημείωσε κέρδος από εργασίες πριν από τα έξοδα χρηματοδότησης ύψους €1,4 εκατ. για
το έτος 2013 σε σύγκριση με ζημιά ύψους €1,2 εκατ. για το έτος 2012. Η ζημιά που αναλογούσε
στους μετόχους για το έτος 2013 ανήλθε στα €2,98 εκατ. σημειώνοντας μείωση 45,5% σε σύγκριση
με το έτος 2012 (€5,5 εκατ.).

Ανάλυση Κατάστασης Οικονομικής Θέσης – 31 Δεκεμβρίου 2013
Ακίνητα, Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός: Τα ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός της
Εταιρείας παρέμειναν περίπου στα ίδια επίπεδα για το έτος 2013 (€35,8 εκατ.) σε σχέση με το 2012
(€35,5 εκατ.) Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι προσθήκες κατά το έτος 2013 (€4,9 εκατ.) ήταν
ελαφρώς υψηλότερες από τις αποσβέσεις για το έτος 2013 (€4,3 εκατ.).
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις: Κατά το έτος 2013 παρουσιάζεται ποσό ύψους €1,5 εκατ. ως
εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις, το οποίο αφορούσε προπληρωμή στο Σωματείο Ομόνοια Λευκωσίας
σχετικά με δικαιώματα προβολής ποδοσφαιρικών αγώνων.
Δανεισμός: O μακροπρόθεσμος δανεισμός της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2013 ήταν μηδενικός
έναντι €43,3 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2012. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η Εταιρεία έχει
ταξινομήσει τα τραπεζικά δάνεια ύψους €50,7 εκατ. για το έτος 2013 ως τρέχουσες υποχρεώσεις
καθώς η τράπεζα έχει το δικαίωμα να απαιτήσει την άμεση αποπληρωμή τους εξαιτίας της αδυναμίας
της Εταιρείας να τηρήσει τους όρους αποπληρωμής τους. Κατά το έτος 2013, η Εταιρεία δεν
συμμορφώθηκε με τις δανειακές της υποχρεώσεις, αφού δεν προχώρησε στην πληρωμή των
προβλεπόμενων δόσεων.
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Ομόλογα: Στις 21 Ιουλίου 2009, η Εταιρεία έκδωσε 500 ομόλογα ονομαστικής αξίας €10.000 το
καθένα με ημερομηνία λήξης την 30η Ιουνίου 2014. Τα ομόλογα έφεραν σταθερό ετήσιο επιτόκιο
6,75% επί της ονομαστικής τους αξίας. Η Εταιρεία έχει ταξινομήσει τις υποχρεώσεις της ύψους €5,0
εκατ. που προκύπτουν από τα ομόλογα αυτά από μη τρέχουσες υποχρεώσεις για το έτος 2012 σε
τρέχουσες υποχρεώσεις για το έτος 2013, καθώς στις 21 Ιουλίου 2014 τα ομόλογα έχουν
αποπληρωθεί στους κατόχους με τραπεζικό δανεισμό και περιλαμβάνονται στα τραπεζικά
παρατραβήγματα, δάνεια και χρηματοδοτήσεις.

Ανάλυση αποτελεσμάτων – 31 Δεκεμβρίου 2012
Τα εισοδήματα του Συγκροτήματος αυξήθηκαν κατά €1,1 εκατ. από €32,8 εκατ. για το 2011 σε
€33,8 εκατ. για το 2012.
Η ζημιά από εργασίες πριν από τα έσοδα/(έξοδα) χρηματοδότησης μειώθηκε σε €1,2 εκατ. το 2012
από €2,7 εκατ. το 2011. Η ζημιά που αναλογούσε στους μετόχους για το έτος 2012 μειώθηκε στα
€5,5 εκατ. από €6,4 εκατ. για το 2011.

Ανάλυση Κατάστασης Οικονομικής Θέσης – 31 Δεκεμβρίου 2012
Άυλα Στοιχεία Ενεργητικού: Τα Άυλα Στοιχεία Ενεργητικού μειώθηκαν κατά €3,2 εκατ., από
€28,5 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2011 σε €25,3 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2012. Η μείωση προέκυψε
από χρεόλυση ύψους €6,3 εκατ. για το έτος 2012 και προσθήκες ύψους €3,1 εκατ.
Ακίνητα για επένδυση: Τα ακίνητα για επένδυση ανήλθαν σε €917, 4 χιλ. κατά το έτος 2012. Το
γήπεδο στη Γεροσκήπου συμπεριλαμβανόταν αρχικά στα Ακίνητα, Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός και
υπήρχε πρόθεση για ανέγερση σταθμού προσγειάλωσης των υποβρυχίων καλωδίων. Στη συνέχεια
ο σταθμός ανεγέρθηκε σε άλλο τεμάχιο που ενοικιάζεται σε μακροχρόνια βάση από την θυγατρική
εταιρεία M&S Medproperties Limited. Για το λόγο αυτό το εν λόγω ακίνητο έχει μεταφερθεί στα
Ακίνητα για επένδυση εφόσον το Συγκρότημα δεν πρόκειται να το χρησιμοποιήσει για ιδία χρήση και
υπάρχει πρόθεση στο μέλλον να το εμπορευθεί.
Η εύλογη αξία του ακινήτου για επένδυση με βάση εκτίμηση από τους ανεξάρτητους εκτιμητές στις
31 Δεκεμβρίου 2013 ήταν €1.000.000.
Εμπορικές και Λοιπές Απαιτήσεις: Οι Εμπορικές και Λοιπές Απαιτήσεις μειώθηκαν σε €8,2 εκατ.
στις 31 Δεκεμβρίου 2012 σε σχέση με €9,3 εκατ. κατά την 31 Δεκεμβρίου 2011. Η μείωση αυτή
οφείλεται κυρίως στη μείωση των εμπορικών εισπρακτέων κατά €832,3 χιλ. και στην μείωση των
εμπορικών εισπρακτέων από μετόχους και συγγενικές εταιρείες κατά €150,4 χιλ.
Δανεισμός: Ο μακροπρόθεσμος δανεισμός του Συγκροτήματος αυξήθηκε κατά €2,5 εκατ. από
€40,9 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2011 σε €43,3 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2012. Η αύξηση αυτή ήταν
αποτέλεσμα κυρίως της αύξησης των τραπεζικών δανείων κατά €8,4 εκατ. και της μείωσης των
δανείων από συγγενικές εταιρείες κατά €5,0 εκατ. Τα τραπεζικά παρατραβήγματα και οι τρέχουσες
δόσεις των μακροπρόθεσμων δανείων ανήλθαν σε €6,5 εκατ. από €5,3 εκατ..
B.8

Επιλεγμένες κύριες άτυπες (pro forma) χρηματοοικονομικές πληροφορίες
Δεν Ισχύει

Β.9

Πρόβλεψη/ εκτίμηση κερδών
Δεν Ισχύει

Β.10

Περιγραφή της φύσης τυχόν
χρηματοοικονομικές πληροφορίες.

επιφυλάξεων

στην

έκθεση

ελέγχου

για

τις

ιστορικές

Η έκθεση των ανεξάρτητων ελεγκτών για τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που
έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 περιλαμβάνει έμφαση θέματος για την ύπαρξη ουσιαστικής
αβεβαιότητας ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
Συγκεκριμένα, η έκθεση των ανεξάρτητων ελεγκτών για τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 περιλαμβάνει έμφαση θέματος ως ακολούθως
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“Επισύρουμε την προσοχή στη σημείωση 29 των οικονομικών καταστάσεων που δείχνει ότι η
Εταιρεία υπέστη καθαρή ζημία ύψους €5.409.693 κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις
31 Δεκεμβρίου 2014 και, κατά την ημερομηνία αυτή οι τρέχουσες υποχρεώσεις της υπερέβαιναν τα
κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της κατά €63.951.293. Οι παράγοντες αυτοί, μαζί με την
τρέχουσα οικονομική και τραπεζική κρίση που επικρατεί στην Κύπρο και άλλα θέματα που
εξηγούνται στη σημείωση 29 υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιαστικής αβεβαιότητας που ενδέχεται να
φανερώσει σημαντική αμφιβολία ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει ως συνεχιζόμενη
δραστηριότητα.”
Η έκθεση των ανεξάρτητων ελεγκτών για τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του
Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 περιλαμβάνει έμφαση θέματος ως
ακολούθως “Επισύρουμε την προσοχή στη σημείωση 32 των οικονομικών καταστάσεων που δείχνει
ότι το Συγκρότημα υπέστη καθαρή ζημία €2.984.099 κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31
Δεκεμβρίου 2013 και, κατά την ημερομηνία αυτή οι τρέχουσες υποχρεώσεις του υπερέβαιναν τα
κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία κατά €62.751.885. Οι παράγοντες αυτοί, μαζί με την
τρέχουσα οικονομική και τραπεζική κρίση που επικρατεί στην Κύπρο και άλλα θέματα που
εξηγούνται στις σημειώσεις 29 και 32 υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιαστικής αβεβαιότητας που
ενδέχεται να φανερώσει σημαντική αμφιβολία ως προς την ικανότητα του Συγκροτήματος να
συνεχίσει ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.”
Η έκθεση των ανεξάρτητων ελεγκτών για τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του
Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 περιλαμβάνει έμφαση θέματος ως
ακολούθως “Επισύρουμε την προσοχή στη σημείωση 31 των οικονομικών καταστάσεων που δείχνει
ότι το Συγκρότημα υπέστη ζημία €5.472.769 κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις
31 Δεκεμβρίου 2012 και, κατά την ημερομηνία αυτή οι τρέχουσες υποχρεώσεις του υπερέβαιναν τα
κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία του κατά €11.455.524. Οι παράγοντες αυτοί, μαζί με την
τρέχουσα οικονομική και τραπεζική κρίση που επικρατεί στην Κύπρο και άλλα θέματα που
εξηγούνται στις σημειώσεις 28 και 31 υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιαστικής αβεβαιότητας που
ενδέχεται να φανερώσει σημαντική αμφιβολία ως προς την ικανότητα του Συγκροτήματος να
συνεχίσει ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα”.
Β.11

Επάρκεια κεφαλαίου κίνησης για τις τρέχουσες απαιτήσεις του εκδότη
Με βάση τα οικονομικά στοιχεία για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 το κεφάλαιο
κίνησης της Εταιρείας δεν επαρκεί για τις τρέχουσες απαιτήσεις της για τους επόμενους 12 μήνες
από την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου. Συγκεκριμένα, η Εταιρεία στις
31 Δεκεμβρίου 2014, παρουσιάζει αρνητικό κεφάλαιο κίνησης ύψους €64,0 εκατ.
Όπως φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα και με βάση τις ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις του Συγκροτήματος για τα έτη 2012 και 2013 και τις ελεγμένες οικονομικές
καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος 2014, η Εταιρεία παρουσιάζει αρνητικό κεφάλαιο κίνησης για
τα έτη 2012, 2013 και 2014.

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

31.12.2014
€
10.750.355
(74.701.648)

31.12.2013
€
11.708.866
(74.442.096)

31.12.2012
€
10.013.739
(21.469.263)

Κεφάλαιο κίνησης

(63.951.293)

(62.733.230)

(11.455.524)

Το αρνητικό κεφάλαιο κίνησης είναι αποτέλεσμα των εξής παραγόντων:


Κατά το έτος 2013 η Εταιρεία έχει ταξινομήσει τα μακροπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια ύψους
€47,2 εκατ. στις τρέχουσες υποχρεώσεις καθώς η τράπεζα έχει το δικαίωμα να απαιτήσει
την άμεση αποπληρωμή τους εξαιτίας της αδυναμίας της Εταιρείας να τηρήσει τους όρους
αποπληρωμής τους. Η τράπεζα δεν έχει ζητήσει επίσπευση της αποπληρωμής των δανείων
και οι όροι των δανείων δεν έχουν αλλάξει. Ωστόσο, η Εταιρεία βρίσκεται στην διαδικασία
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διαπραγμάτευσης με την τράπεζα νέου προγράμματος αποπληρωμής δανείων.


Οι τρέχουσες εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2014 ανέρχονται σε
€12,6 εκατ. και αποτελούνται κυρίως από πιστωτές εμπορίου και πιστωτικά υπόλοιπα
τρεχούμενων λογαριασμών μετόχων που ανέρχονται σε €12,4 εκατ. και €73.106 αντίστοιχα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θεωρεί ότι οι ανάγκες για κεφάλαιο κίνησης είναι άμεσες και
επιτακτικές για τη βιωσιμότητα της Εταιρείας.
Ως εκ τούτου η Εταιρεία λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα για να καλύψει τις ανάγκες της σε κεφάλαιο
κίνησης:
i.
βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τους δανειστές της για αναδιάρθρωση του δανεισμού
της Εταιρείας.
ii. εφαρμόζει μέτρα μείωσης των λειτουργικών εξόδων της για εξοικονόμηση ρευστότητας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας πιστεύει στην ικανότητα της να συνεχίσει ως συνεχιζόμενη
δραστηριότητα συνεκτιμώντας τα ακόλουθα δεδομένα:
(α) H Εταιρεία βρίσκεται σε διαπραγμάτευση με την τράπεζα για την αναδιάρθρωση των
οφειλόμενων δανείων και διαφοροποίηση των όρων αποπληρωμής, περιλαμβανομένων και
επιμήκυνση της περιόδου αποπληρωμής. Η διεύθυνση πιστεύει ότι εντός εύλογου χρονικού
διαστήματος τα δύο μέρη θα καταλήξουν σε συμφωνία για την αναδιάρθρωση των όρων
δανεισμού ώστε τα δάνεια να καταστούν εξυπηρετούμενα.
(β) Οι κύριοι μέτοχοι της Εταιρείας έχουν παράσχει γραπτές διαβεβαιώσεις στο Διοικητικό
Συμβούλιο της Εταιρείας ότι αν παραστεί ανάγκη, έχουν τη δυνατότητα και τη θέληση να
ενισχύσουν οικονομικά την Εταιρεία ώστε να συνεχίσει ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα για
τους επόμενους 12 μήνες.
(γ) Λόγω της φύσης των εργασιών της Εταιρείας έχουν δημιουργηθεί σημαντικές ταμειακές εισροές
από εργασίες ως αποτέλεσμα της είσπραξης των δικαιωμάτων από τους συνδρομητές της σε
τακτική (μηνιαία) βάση.
(δ) Παρά την πρωτοφανή οικονομική κρίση στην Κύπρο η πελατειακή βάση της Εταιρείας
παρουσιάζει αύξηση με αποτέλεσμα τόσο τα έσοδα όσο και οι καθαρές ταμειακές εισροές από
εργασίες να παρουσιάζουν συνεχή αύξηση.
Το Διοικητικό Συμβούλιο πιστεύει στην επιτυχή πραγματοποίηση των ανωτέρω μέτρων εντός των
επομένων 12 μηνών και τα οποία αναμένεται να καλύψουν τις ανάγκες της Εταιρείας σε κεφάλαιο
κίνησης.
Σε περίπτωση που η Εταιρεία δεν καταφέρει την επιτυχή πραγματοποίηση των ανωτέρω μέτρων για
ικανοποίηση των αναγκών της σε κεφάλαιο κίνησης τότε η βιωσιμότητα της Εταιρείας τίθεται σε
κίνδυνο.
ΜΕΡΟΣ Γ- ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
Γ.1

Είδος και κατηγορία κινητών αξιών συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε αριθμού αναγνώρισης των
κινητών αξιών.
Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο αφορά:
Την αίτηση για εισαγωγή και διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 330.000.000 νέων
συνήθων μετοχών της Εταιρείας που εκδόθηκαν στα πλαίσια της κεφαλαιακής ενίσχυσης της
Εταιρείας και σε συνέχεια αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας
ημερομηνίας 27 Φεβρουαρίου 2014 ως ακολούθως:
• 258.000.000 νέες συνήθεις μετοχές της Εταιρείας ονομαστικής αξίας €0,01 η κάθε μια που
εκδοθήκαν στις 19 Μαΐου 2014 εκ των οποίων 198.000.000 μετοχές παραχωρήθηκαν προς
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κύριους μετόχους και συγγενικές εταιρείες αυτών έναντι αποπληρωμής (κεφαλαιοποίησης)
δανείων και 60.000.000 μετοχές, που παραχωρήθηκαν προς υφιστάμενο μέτοχο έναντι
καταβολής μετρητών.
• 72.000.000 νέες συνήθεις μετοχές της Εταιρείας ονομαστικής αξίας €0,01 η κάθε μια που
εκδοθήκαν στις 9 Σεπτεμβρίου 2014 εκ των οποίων 12.000.000 παραχωρήθηκαν προς
κύριο μέτοχο έναντι αποπληρωμής (κεφαλαιοποίησης) δανείων και 60.000.000 μετοχές,
παραχωρήθηκαν προς υφιστάμενο μέτοχο έναντι καταβολής μετρητών.
Οι μετοχές είναι ονομαστικές μετοχές στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας οι οποίες έχουν ήδη
εκδοθεί με βάση τον Περί Εταιρειών Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας. Ο Κωδικός ISIN είναι
CY0100710710.
Γ.2

Νόμισμα στο οποίο είναι εκφρασμένες οι κινητές αξίες.
Το νόμισμα έκδοσης και διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας που εισάγονται προς
διαπραγμάτευση είναι το ευρώ (€).

Γ.3

Ο αριθμός μετοχών που εκδόθηκαν και η ονομαστική αξία ανά μετοχή.
Κατά την ημερομηνία του παρόντος εγγράφου, το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Primetel Plc
ανέρχεται σε €7.124.396,56 και είναι διαιρεμένο σε 712.439.656 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας
€0,01 η κάθε μια.
Όλες οι εκδομένες μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικής αξίας €0,01 η κάθε μία και εκδόθηκαν ως
πλήρως πληρωθείσες.

Γ.4

Δικαιώματα που συνδέονται με τις κινητές αξίες.
Οι 330.000.000 προς εισαγωγή μετοχές φέρουν τα ίδια δικαιώματα με όλες τις υφιστάμενες μετοχές
της Εταιρείας. Στο πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται τα δικαιώματα των συνήθων μετοχών προς
εισαγωγή.
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΝΗΘΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Γ.5

Δικαίωμα Μερίσματος

Ναι

Δικαίωμα ψήφου

Ναι (μία ψήφος ανά μετοχή)

Δικαίωμα προτίμησης στην εγγραφή αξιών της
ίδιας κατηγορίας

Ναι

Δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη του εκδότη

Βλέπε δικαίωμα μερίσματος

Δικαίωμα σε τυχόν πλεόνασμα σε
περίπτωση εκκαθάρισης

Ναι

Περιορισμοί στην Ελεύθερη Μεταβίβαση

Όχι

Ρήτρες Εξαγοράς

Όχι

Ρήτρες Μετατροπής

Όχι

Περιορισμοί στην ελεύθερη μεταβίβαση των κινητών αξιών
Δεν υπάρχουν οποιοιδήποτε περιορισμοί για την καταχώρηση των μεταβιβάσεων των μετοχών της
Εταιρείας πλην των διαδικασιών του ΧΑΚ.

Γ.6

Αίτηση Εισαγωγής προς Διαπραγμάτευση
Η Εταιρεία έχει υποβάλει αίτηση στο ΧΑΚ για εισαγωγή 330.000.000 νέων συνήθων μετοχών της
Εταιρείας που εκδόθηκαν στα πλαίσια της κεφαλαιακής ενίσχυσης της Εταιρείας και σε συνέχεια
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αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας ημερομηνίας 27
Φεβρουαρίου 2014 ως ακολούθως:
• 258.000.000 νέες συνήθεις μετοχές της Εταιρείας ονομαστικής αξίας €0,01 η κάθε μια που
εκδοθήκαν στις 19 Μαΐου 2014 εκ των οποίων 198.000.000 μετοχές παραχωρήθηκαν προς
κύριους μετόχους και συγγενικές εταιρείες αυτών έναντι αποπληρωμής (κεφαλαιοποίησης)
δανείων και 60.000.000 μετοχές, που παραχωρήθηκαν προς υφιστάμενο μέτοχο έναντι
καταβολής μετρητών.
• 72.000.000 νέες συνήθεις μετοχές της Εταιρείας ονομαστικής αξίας €0,01 η κάθε μια που
εκδοθήκαν στις 9 Σεπτεμβρίου 2014 εκ των οποίων 12.000.000 παραχωρήθηκαν προς
κύριο μέτοχο έναντι αποπληρωμής (κεφαλαιοποίησης) δανείων και 60.000.000 μετοχές,
παραχωρήθηκαν προς υφιστάμενο μέτοχο έναντι καταβολής μετρητών.
Στις 2 Απριλίου 2015 έχει λάβει σχετική προέγκριση για εισαγωγή, υπό τον όρο υποβολής του
Ενημερωτικού Δελτίου, όπως αυτό θα εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και της
άδειας δημοσίευσης του, καθώς και την ολοκλήρωση της διαδικασίας εισαγωγής.
Πρόθεση της Εταιρείας (υπό την αίρεση λήψης της απαιτούμενης έγκρισης) είναι να προχωρήσει
άμεσα με την εισαγωγή των εκδομένων αλλά μη εισηγμένων μετοχών στο ΧΑΚ.
Γ.7

Μερισματική Πολιτική
Κατά τα έτη 2012, 2013 και 2014 δεν καταβλήθηκε οποιοδήποτε μέρισμα.
Η μερισματική πολιτική του Συγκροτήματος καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο
λαμβάνει υπόψη τα εισοδήματα του Συγκροτήματος, την οικονομική του κατάσταση, τις κεφαλαιακές
του υποχρεώσεις και τις προοπτικές κερδοφορίας και εγκρίνεται από γενική συνέλευση των μετόχων.
Κάτω από το πρίσμα αυτό, πρόθεση του Συγκροτήματος 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 του Συγκροτήματος, που συντάσσονται σύμφωνα με
τα ΔΠΧΑ/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.

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ – ΚΙΝΔΥΝΟΙ
Δ.1

Κύριες πληροφορίες σχετικά με τους βασικούς κινδύνους που αφορούν ειδικά στον εκδότη ή στον
τομέα δραστηριότητάς του.
Κίνδυνοι που σχετίζονται με την Οικονομική Κρίση Στην Κύπρο
 Οι αβέβαιες οικονομικές συνθήκες στην Κύπρο είχαν, και πιθανό θα συνεχίσουν να έχουν,
σημαντική αρνητική επίδραση στην Εταιρεία.
 Η εφαρμογή, οι όροι και οι προϋποθέσεις του Μνημονίου Συναντίληψης που συνομολογήθηκε
μεταξύ Κύπρου και Τρόικα και οποιεσδήποτε Κυβερνητικές ενέργειες που στοχεύουν στην
απάμβλυνση της οικονομικής κρίσης, είναι αβέβαιες και πιθανόν να προκαλέσουν αρνητικά
αποτελέσματα ή να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην Εταιρεία.
 Η τρέχουσα οικονομική κρίση μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την δυνατότητα της Εταιρείας να
αντλήσει κεφάλαια είτε μέσω δανεισμού είτε μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.
Κίνδυνοι που σχετίζονται με τις Επιχειρηματικές Δραστηριότητες της Εταιρείας
 Η Εταιρεία εξαρτάται από την αξιοπιστία των δικών της δικτύων ή των δικτύων τρίτων ενώ οι
βλάβες του συστήματος ή οι παραβιάσεις της ασφάλειας μπορούν να επηρεάσουν δυσμενώς τα
λειτουργικά της αποτελέσματα.
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 Η Εταιρεία δραστηριοποιείται σε ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό κλάδο, και οι ανταγωνιστικές
πιέσεις θα μπορούσαν να έχουν σημαντική αρνητική επίδραση στην επιχειρηματική
δραστηριότητα της Εταιρείας.
 Η Εταιρεία δραστηριοποιείται σε ένα τομέα που υπόκειται σε ραγδαίες αλλαγές στην
τεχνολογία. Εάν η Εταιρεία αδυνατεί να ανταποκριθεί στις τεχνολογικές εξελίξεις, οι
δραστηριότητές της ενδέχεται να επηρεαστούν αρνητικά.
 Η Εταιρεία υπόκειται σε ρύθμιση και εποπτεία, η οποία μπορεί να αυξήσει τις δαπάνες της ή με
άλλο τρόπο να επηρεάσει τις δραστηριότητές της.
 Η Εταιρεία μπορεί να μην επιτύχει τις προοπτικές ανάπτυξής της, εάν δεν παρατηρηθεί μια
συνεχής αύξηση της ζήτησης για προϊόντα και υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών στην Κύπρο.
Κίνδυνοι που σχετίζονται με την Εταιρεία
 Η έκθεση των ανεξάρτητων ελεγκτών επί των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για το
έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του
Συγκροτήματος για τα έτη που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2013 και 2012 περιέχει έμφαση
θέματος για την ύπαρξη ουσιαστικής αβεβαιότητας ως προς την ικανότητα του Συγκροτήματος
να συνεχίσει ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
 Η Εταιρεία παρουσιάζει αρνητικό κεφάλαιο κίνησης και δυνατόν στο μέλλον να χρειαστεί
περαιτέρω ενίσχυση σε κεφάλαια. Kατά την άποψη της Εταιρείας το κεφάλαιο κίνησης του
εκδότη δεν επαρκεί για τις τρέχουσες απαιτήσεις της για τους επόμενους 12 μήνες από την
ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου. Η εταιρεία λαμβάνει σειρά μέτρων για
αντιμετώπιση της κατάστασης αυτής, που περιλαμβάνουν διαπραγματεύσεις με την τράπεζα
για αναδιάρθρωση του δανεισμού της.
 Κίνδυνος μη επαρκής ζήτησης προϊόντων και υπηρεσιών στα οποία έχει επενδύσει η Εταιρεία.
 Ασφαλιστικές καλύψεις της Εταιρείας.







Αδυναμία διατήρησης υφιστάμενων πελατών και προσέλκυσης νέων πελατών.
Κίνδυνος που σχετίζεται με την αδυναμία της Εταιρείας να διατηρήσει την ευνοϊκή της εικόνα.
Κίνδυνος μεγάλων δανειακών υποχρεώσεων.
Εξάρτηση από σημαντικές συμβάσεις.
Λειτουργικοί κίνδυνοι.
Οι πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις στην Κύπρο και αλλού θα μπορούσαν να επηρεάσουν
δυσμενώς τη λειτουργία της Εταιρείας.
 Κίνδυνος απώλειας και αδυναμίας προσέλκυσης ανώτερων διευθυντικών στελεχών και άλλων
βασικών εργαζομένων.
Δ.3

Κύριες πληροφορίες σχετικά με τους βασικούς κινδύνους που αφορούν ειδικά στις μετοχές
 Η τιμή των μετοχών της Εταιρείας ενδέχεται να παρουσιάσει διακυμάνσεις.
 Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου έχει χαμηλότερη ρευστότητα και παρουσιάζει εντονότερες
διακυμάνσεις από άλλα χρηματιστήρια.
 Η Εταιρεία μπορεί να μην είναι σε θέση να εκπληρώσει οποιαδήποτε μελλοντική μερισματική
πολιτική.
 Μέτοχοι για τους οποίους το Ευρώ δεν αποτελεί το βασικό νόμισμα δύναται να είναι
εκτεθειμένοι σε συναλλαγματικό κίνδυνο.
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ΕΝΟΤΗΤΑ Ε – ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Ε.1

Συνολικά καθαρά έσοδα και εκτίμηση των συνολικών εξόδων της έκδοσης/προσφοράς,
συμπεριλαμβανομένων των κατ’ εκτίμηση των εξόδων που χρεώνονται στον επενδυτή από τον
εκδότη ή τον προσφέροντα.
Συνολικά τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από την έκδοση των προς εισαγωγή μετοχών ανήλθαν σε
€8,25 εκατ..
Τα συνολικά έξοδα της παρούσας εισαγωγής, συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματικών αμοιβών
που θα καταβληθούν στους ελεγκτές, νομικούς συμβούλους, και συμβούλους εισαγωγής καθώς και
εκτυπωτικά και έξοδα δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων υπολογίζονται σε περίπου €50.000.
Το καθαρό προϊόν της έκδοσης νέων μετοχών μετά την αφαίρεση των εξόδων έκδοσης εκτιμάται
στα €8,2 εκατ. περίπου.

Ε.2α

Λόγοι της προσφοράς, χρήση των εσόδων και εκτιμώμενο καθαρό ποσό των εσόδων.
Οι μετοχές για τις οποίες η Εταιρεία αιτείται την εισαγωγή τους εκδόθηκαν στα πλαίσια της
Κεφαλαιακής Ενίσχυσης της Εταιρείας. Συνολικά τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από την έκδοση τους
ανήλθαν σε €8,25 εκατ. τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για ενίσχυση της κεφαλαιουχικής βάσης της
Εταιρείας και ενίσχυση της ρευστότητας της και γενικά για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου
της Εταιρείας.

Ε.3

Περιγραφή των όρων και προϋποθέσεων της προσφοράς
Δεν ισχύει.

Ε.4

Περιγραφή τυχόν συμφερόντων που επηρεάζουν σημαντικά την έκδοση/ προσφορά,
περιλαμβανομένων των συγκρουόμενων συμφερόντων
Δεν ισχύει. Δεν υπάρχουν συμφέροντα που να επηρεάζουν σημαντικά την έκδοση.

Ε.5

Όνομα του προσώπου ή της οντότητας που προσφέρεται να πωλήσει την κινητή αξία.
Δεν ισχύει.

Ε.6

Ποσό και ποσοστό της άμεσης μείωσης της διασποράς που προκύπτει από την προσφορά.
Δεν ισχύει.

Ε.7

Εκτιμώμενα έξοδα που χρεώνονται στον επενδυτή από τον εκδότη ή τον προσφέροντα.
Δεν ισχύει.
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Β.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Η επένδυση σε μετοχές της Εταιρείας ενέχει κινδύνους. Προτού λάβουν οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση
σχετικά με τις μετοχές της Εταιρείας, οι δυνητικοί επενδυτές θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά τους
παράγοντες κινδύνου που περιγράφονται παρακάτω καθώς και όλες τις λοιπές πληροφορίες που περιέχονται
στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για το
έτος 2014, των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Συγκροτήματος για τα έτη 2013 και 2012, καθώς
και των σχετικών σημειώσεων. Οι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που περιγράφονται παρακάτω είναι αυτοί που
γνωρίζει το Συγκρότημα κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου και αφορούν ειδικά το
Συγκρότημα ή τον τομέα των τηλεπικοινωνιών και τους οποίους το Συγκρότημα θεωρεί ότι σχετίζονται με την
επένδυση σε μετοχές της Εταιρείας. Εάν επέλθει οποιοδήποτε από τα γεγονότα ή οποιαδήποτε από τις
αβεβαιότητες που περιγράφονται παρακάτω, η οικονομική κατάσταση και τα λειτουργικά αποτελέσματά του
Συγκροτήματος θα μπορούσε να επιδεινωθούν, η αξία και η τιμή πώλησης των μετοχών της Εταιρείας να
μειωθεί και υπάρχει ο κίνδυνος να απολέσετε μέρος ή και το σύνολο της επένδυσης σε αυτές. Επιπρόσθετα,
είναι πιθανό οι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που περιγράφονται παρακάτω να μην είναι οι μόνοι που θα
αντιμετωπίσει το Συγκρότημα. Πρόσθετοι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που επί του παρόντος δεν είναι γνωστοί
ή που δεν θεωρούνται ουσιώδεις από το Συγκρότημα, ενδέχεται να επιδράσουν δυσμενώς τις επιχειρηματικές
δραστηριότητες, την οικονομική κατάσταση, τα λειτουργικά αποτελέσματα και τις προοπτικές του
Συγκροτήματος και οποιαδήποτε επένδυση στις μετοχές της Εταιρείας.
1. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Οι αβέβαιες οικονομικές συνθήκες στην Κύπρο είχαν, και πιθανό θα συνεχίσουν να έχουν,
σημαντική αρνητική επίδραση στην Εταιρεία.
Δεδομένης της υψηλής έκθεσης της Εταιρείας σε Κυπριακές επιχειρήσεις και νοικοκυριά, η μελλοντική επίδοση
της Εταιρείας είναι αλληλένδετη με την Κυπριακή οικονομία και συσχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με την εξέλιξη
της οικονομικής δραστηριότητας στην Κύπρο.
Η Κυπριακή οικονομία αντιμετώπισε και συνεχίζει να αντιμετωπίζει σημαντικές μακροοικονομικές πιέσεις. Αυτές
οι πιέσεις πηγάζουν από τις επιπτώσεις μιας εξαιρετικά βαθιάς ύφεσης στα οικονομικά του ιδιωτικού τομέα και
της δημοσιονομικής εξυγίανσης που απαιτείται για την επίτευξη μεγάλου βιώσιμου πρωτογενούς
πλεονάσματος στον Κρατικό προϋπολογισμό για τα επόμενα έτη.
Η κυπριακή οικονομία εισήλθε σε ύφεση μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2011. Το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε
οριακά κατά 0,3% το 2011 και μειώθηκε κατά 2,4% το 2012. Η ύφεση επιδεινώθηκε το 2013 όπου το
πραγματικό ΑΕΚ μειώθηκε κατά 5,3%. Η μείωση του ΑΕΠ περιορίστηκε στο 2,3% το 2014 ενώ το πρώτο
τρίμηνο του 2015 αυξήθηκε οριακά κατά 0,4%. Στην αγορά εργασίας το ποσοστό ανεργίας ανήλθε στο 15,9%
το 2013 και στο 16,2% το 2014. Το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να μειωθεί οριακά το 2015.
Οποιαδήποτε παρατεταμένη συνέχιση ή περαιτέρω συρρίκνωση των οικονομικών συνθηκών που επικρατούν
στην Κύπρο θα μπορούσε να έχει σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις στις δραστηριότητες της Εταιρείας, στα
λειτουργικά της αποτελέσματα και στην οικονομική της κατάσταση.
Η εφαρμογή, οι όροι και οι προϋποθέσεις του Μνημονίου Συναντίληψης που συνομολογήθηκε
μεταξύ Κύπρου και Τρόικα και οποιεσδήποτε Κυβερνητικές ενέργειες που στοχεύουν στην
απάμβλυνση της οικονομικής κρίσης, είναι αβέβαιες και πιθανόν να προκαλέσουν αρνητικά
αποτελέσματα ή να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην Εταιρεία.
Για την αντιμετώπιση της Κυπριακής οικονομικής κρίσης, η Κυβέρνηση συμφώνησε σε Μνημόνιο
Συναντίληψης («ΜΣ») και ένα Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής («ΠΟΠ») με την Τρόικα στις 2 Απριλίου
2013. Το ΠΟΠ καλύπτει την περίοδο από το 2013 μέχρι το 2016 και περιλαμβάνει ένα πακέτο οικονομικής
στήριξης για την Κύπρο ύψους μέχρι €10 δις. Το ΜΣ το οποίο εγκρίθηκε από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό
Σταθερότητας («ΕΜΣ») στις 24 Απριλίου 2013, καθορίζει τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για
ενεργοποίηση των εκταμιεύσεων του πακέτου οικονομικής στήριξης του ΕΜΣ, το οποίο περιλαμβάνει μέτρα
που σχετίζονται με τα εισοδήματα, τις δημόσιες δαπάνες καθώς επίσης και με την μεταρρύθμιση των
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συνταξιοδοτικών σχεδίων και του τομέα της υγείας. Το ΜΣ καλύπτει τις βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες
χρηματοοικονομικές, δημοσιονομικές και διαρθρωτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Κύπρος και επιδιώκει,
μεταξύ άλλων την αναδιάρθρωση και συρρίκνωση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στην Κύπρο, την
μείωση του Κυβερνητικού ελλείμματος μέσω της μείωσης δαπανών και την ενίσχυση της εισπρακτικής
ικανότητας του κράτους, καθώς επίσης και της είσπραξης εσόδων και την εφαρμογή διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης.
Το ΜΣ θέτει μια σειρά από στόχους για την Κυβέρνηση, που περιλαμβάνει όρια στις Κυβερνητικές δαπάνες και
το δημόσιο χρέος. Η επίτευξη αυτών των στόχων απαιτεί, και θα συνεχίσει να απαιτεί, από την Κυβέρνηση την
εφαρμογή μιας σειράς μέτρων λιτότητας. Συνεπώς, εκτός εάν και έως ότου τα αναμενόμενα μακροοικονομικά
οφέλη από το ΜΣ καταστούν εμφανή, η Εταιρεία θα συνεχίσει να επηρεάζεται αρνητικά από πολλά από τα
μέτρα που λαμβάνονται για την εφαρμογή των απαιτήσεων του ΜΣ και από τυχόν άλλα μέτρα που
λαμβάνονται από την Κυβέρνηση με στόχο την απάμβλυνση της οικονομικής κρίσης στην Κύπρο.
Αν οι απαιτήσεις του ΜΣ δεν εφαρμοστούν με επιτυχία ή αν επιβληθούν επιπρόσθετα μέτρα λιτότητας ή άλλα
μέτρα πέραν εκείνων που έχουν συμφωνηθεί στο ΜΣ, για αντιστάθμιση πιθανών αποκλίσεων από τους
στόχους που θέτει το ΜΣ, η οικονομική δραστηριότητα στην Κύπρο δυνατόν να καταγράψει μία πιο υποτονική
του αναμενόμενου απόδοση, η οποία θα οδηγήσει σε επιβράδυνση της ανάκαμψης και σε επιπρόσθετες
δυσμενείς επιπτώσεις στις εργασίες, την οικονομική κατάσταση και τα λειτουργικά αποτελέσματα της
Εταιρείας.
Επιπλέον, δεν μπορεί να διασφαλιστεί ότι η οικονομική βοήθεια από την Τρόικα προς την Κυβέρνηση θα
συνεχιστεί στο μέλλον λαμβάνοντας υπόψη την αυξανόμενη δυσαρέσκεια της κοινής γνώμης στην Ευρώπη
σχετικά με την οικονομική στήριξη που παρέχεται στην Κύπρο και σε άλλες χώρες της Ευρωζώνης.
Η τρέχουσα οικονομική κρίση μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη δυνατότητα της Εταιρείας να
αντλήσει κεφάλαια είτε μέσω δανεισμού είτε μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου
Οι επικρατούσες οικονομικές συνθήκες, τα μέτρα λιτότητας που υιοθετεί η κυπριακή κυβέρνηση, οι εξελίξεις
στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, οι αμφιβολίες για το μέλλον του Ευρώ και της Ευρωζώνης καθώς και η
αστάθεια στα χρηματιστήρια λόγω των οικονομικών προβλημάτων των χωρών μελών της Ευρωζώνης
επηρεάζουν σημαντικά τη δυνατότητα της Εταιρείας να αντλήσει πρόσθετα κεφάλαια μέσω δανεισμού ή
αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Συγκεκριμένα, η τρέχουσα κατάσταση του τραπεζικού συστήματος έχει
επηρεάσει την ικανότητα της Εταιρείας να λάβει νέα δάνεια ή να αναχρηματοδοτήσει τον υπάρχοντα δανεισμό
της με όρους παρόμοιους με εκείνους που εφαρμόστηκαν στις προηγούμενες συναλλαγές.
Επίσης, η Εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο από τις μεταβολές των επιτοκίων όσον αφορά το τραπεζικό δανεισμό.
Μελλοντικές διακυμάνσεις των επιτοκίων ενδέχεται να αυξήσουν τα χρηματοοικονομικά έξοδα που αφορούν
τις δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρείας μειώνοντας τις ταμειακές ροές που θα ήταν διαθέσιμες για
κεφαλαιουχικές δαπάνες και για τις ανάγκες κεφαλαίου κίνησης.
Κατά συνέπεια, η παρούσα οικονομική κρίση στην Κύπρο, η διεθνής χρηματοοικονομική κρίση και η πιθανή
αύξηση των επιτοκίων ενδέχεται να αυξήσει το χρηματοοικονομικό κόστος της Εταιρείας και να επηρεάσει
αρνητικά τη δυνατότητα της να αντλήσει πρόσθετα κεφάλαια με αποτέλεσμα να επηρεαστεί αρνητικά η
επιχειρηματική της δραστηριότητα, η οικονομική της κατάσταση και τα λειτουργικά της αποτελέσματα.
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2. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η Εταιρεία εξαρτάται από την αξιοπιστία των δικών της δικτύων ή των δικτύων τρίτων ενώ οι
βλάβες του συστήματος ή οι παραβιάσεις της ασφάλειας μπορούν να επηρεάσουν δυσμενώς τα
λειτουργικά της αποτελέσματα
Η Εταιρεία είναι σε θέση να παρέχει υπηρεσίες μόνο στο βαθμό στον οποίο μπορεί να προστατεύει τα
συστήματα του δικτύου του από βλάβες που οφείλονται σε προβλήματα σύνδεσης ή σε διακοπές ρεύματος, σε
φυσικές καταστροφές, σε τρομοκρατικές ή άλλες εσκεμμένες ενέργειες, σε ηλεκτρονικούς υιούς και σε μη
εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Επιπρόσθετα, τυχόν διαταραχή ή παραβίαση της ασφάλειας μπορεί να οδηγήσει
σε απώλεια ή καταστροφή δεδομένων ή αιτήσεων πελατών, ή σε ανάρμοστη γνωστοποίηση εμπιστευτικών
πληροφοριών με αποτέλεσμα η Εταιρεία να επιβαρυνθεί με σημαντικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένης της
ευθύνης και του κόστους αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν από τις εν λόγω διαταραχές ή
παραβιάσεις της ασφάλειας.
Οι βλάβες του συστήματος, τα ατυχήματα ή οι παραβιάσεις της ασφάλειας οι οποίες προκαλούν διακοπές στις
εργασίες της Εταιρείας καθώς και η απώλεια ή η καταστροφή δεδομένων ή αιτήσεων πελατών ή η ανάρμοστη
γνωστοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών μπορούν να οδηγήσουν σε απώλεια πελατών και να έχουν
ουσιώδη δυσμενή αντίκτυπο στην επιχειρηματική δραστηριότητα, στην οικονομική κατάσταση και στα
λειτουργικά αποτελέσματα της Εταιρείας.
Επιπρόσθετα, η απόδοση άλλων συστημάτων και δικτύων με τα οποία συνδέεται η Εταιρεία,
συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων και δικτύων που ανήκουν σε άλλους φορείς εκμετάλλευσης σταθερής
και κινητής τηλεφωνίας και σε άλλους παρόχους υπηρεσιών internet επηρεάζουν την ικανότητα παροχής
υπηρεσιών της Εταιρεία. Τα συστήματα και δίκτυα αυτά αντιμετωπίζουν εξίσου τους προαναφερθέντες
κινδύνους και τυχόν βλάβη ή διακοπή τους θα μπορούσε να έχει αρνητική επίδραση στην επιχειρηματική
δραστηριότητα, στην οικονομική κατάσταση και στα λειτουργικά αποτελέσματα της Εταιρείας.
Η δραστηριότητα της συνδρομητικής τηλεόρασης έχει εποχικό χαρακτήρα
Τα δημοφιλή χειμερινά αθλήματα όπως το ποδόσφαιρο υφίστανται υψηλά ποσοστά απενεργοποίησης κατά
τους καλοκαιρινούς μήνες συγκριτικά με το υπόλοιπο έτος. Αυτό είναι αποτέλεσμα του ιδιαίτερα ζεστού
κλίματος της Κύπρου κατά τους καλοκαιρινούς μήνες καθώς και της λήξης της περιόδου των αθλημάτων
αυτών. Παρόλο που η Εταιρεία εφαρμόζει διάφορες μεθόδους για την ελαχιστοποίηση των επιπέδων εποχιακής
απενεργοποίησης όπως ειδικές προσφορές, μάρκετινγκ, διαδικασίες επανενεργοποίησης και ενέργειες
επανάκλησης των πελατών ωστόσο δεν υπάρχει εγγύηση ότι η στρατηγική αυτή θα έχει πάντοτε τα επιθυμητά
αποτελέσματα. Κατά συνέπεια η εποχικότητα της συνδρομητικής τηλεόρασης μπορεί να έχει δυσμενή
αντίκτυπο στα αποτελέσματα και την επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας.
Ανταγωνισμός
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται σε ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό κλάδο, και οι ανταγωνιστικές πιέσεις θα
μπορούσαν να έχουν σημαντική αρνητική επίδραση στην επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας.
Η Εταιρεία αντιμετωπίζει ανταγωνισμό από παλαιότερους και νέους ανταγωνιστές. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η
Εταιρεία μπορεί να αντιμετωπίσει ανταγωνισμό από εταιρείες μεγαλύτερης κλίμακας, ή με ευκολότερη
πρόσβαση σε χρηματοδότηση, πιο ολοκληρωμένη προσφορά προϊόντων, περισσότερο προσωπικό, ή πιο
αναγνωρίσιμη μάρκα και εμπειρία ή με πιο καθιερωμένες σχέσεις με τις ρυθμιστικές αρχές και τους πελάτες.
Στους κύριους ανταγωνιστές της Εταιρείας περιλαμβάνονται, η Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου η οποία είναι ο
εθνικός παροχέας τηλεπικοινωνιών στην Κύπρο καθώς και ο κορυφαίος παροχέας Ολοκληρωμένων
Ηλεκτρονικών Τηλεπικοινωνιών στην Κύπρο, η ΜΤΝ Κύπρου η οποία είναι μέλος του Συγκροτήματος ΜΤΝ,
μιας πολυεθνικής εταιρείας τηλεπικοινωνιών και η Cablenet ένας ιδιωτικός φορέας τηλεπικοινωνιών.
Ο ανταγωνισμός από τους εν λόγω φορείς εκμετάλλευσης δικτύου μπορεί να αυξηθεί στο μέλλον και
προκειμένου η Εταιρεία να διατηρήσει και να ενισχύσει το μερίδιο αγοράς της, θα πρέπει να επενδύσει στη
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συνεχή αναβάθμιση του τηλεπικοινωνιακού δικτύου της σύμφωνα με τις τεχνολογικές εξελίξεις, να διατηρήσει
μια ανταγωνιστική τιμολογιακή πολιτική καθώς και ελκυστικά πακέτα υπηρεσιών.
Τεχνολογία
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται σε ένα τομέα που υπόκειται σε ραγδαίες αλλαγές στην τεχνολογία. Εάν η
Εταιρεία αδυνατεί να ανταποκριθεί στις τεχνολογικές εξελίξεις, οι δραστηριότητές της ενδέχεται να
επηρεαστούν αρνητικά.
Η τεχνολογία στο κλάδο των τηλεπικοινωνιών αλλάζει με γρήγορο ρυθμό. Η Εταιρεία θα πρέπει να προβλέπει
και να προσαρμόζεται στις τεχνολογικές αλλαγές έγκαιρα και με οικονομικά αποδοτικό τρόπο και να
αναπτύσσει νέα προϊόντα και υπηρεσίες, έτσι ώστε να είναι σε θέση να εξελίσσεται σε μια μεταβαλλόμενη
αγορά. Προκειμένου να προσαρμοστεί στις τεχνολογικές αλλαγές, η Εταιρεία ενδέχεται να χρειαστεί να κάνει
σημαντικές επενδύσεις. Ωστόσο, μπορεί να μην είναι σε θέση να εφαρμόσει την εν λόγω τεχνολογία, λόγω
ανεπαρκών κεφαλαίων ή για άλλους λόγους, όπως ασυμβατότητες με τα συστήματα της. Οι νέες τεχνολογίες
που θα επιλέξει η Primetel μπορεί να μην αποδειχθούν εμπορικά επιτυχημένες. Επιπλέον, η Primetel μπορεί να
μην λάβει τις απαραίτητες άδειες για την παροχή υπηρεσιών που βασίζονται σε νέες τεχνολογίες, ή μπορεί να
επηρεαστεί αρνητικά από την νομοθεσία που θα διέπει τη χρήση των τεχνολογιών αυτών.
Σε περίπτωση που η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να προσαρμοστεί επιτυχώς στις αλλαγές της τεχνολογίας
μπορεί να οδηγηθεί σε απώλεια κάποιων συνδρομητών της, αποτυχία προσέλκυσης νέων πελατών καθώς και
μείωση των εσόδων.
Η Εταιρεία υπόκειται σε ρύθμιση και εποπτεία, η οποία μπορεί να αυξήσει τις δαπάνες της ή με
άλλο τρόπο να επηρεάσει τις δραστηριότητές της
Οι υπάρχουσες και προγραμματιζόμενες δραστηριότητες της Εταιρείας υπόκεινται σε σημαντική ρύθμιση και
εποπτεία από διάφορους ρυθμιστικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένου του Γραφείου Επιτρόπου Ρυθμίσεως
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ).
Μια τέτοια ρύθμιση και εποπτεία, καθώς και τυχόν μελλοντικές αλλαγές σε νόμους και κανονισμούς που
επηρεάζουν τις δραστηριότητες της Εταιρείας μπορεί, μεταξύ άλλων, να αυξήσουν τα λειτουργικά και
διοικητικά της έξοδα και ως εκ τούτου να μειώσουν την κερδοφορία της.
Στο μέλλον, η Εταιρεία μπορεί να υπόκειται σε νέους νόμους και κανονισμούς, οι επιπτώσεις των οποίων είναι
δύσκολο να προβλεφθούν. Οποιεσδήποτε δυσμενείς αλλαγές στους σχετικούς νόμους ή κανονισμούς
ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά τις δραστηριότητες της Εταιρείας, τα αποτελέσματα των εργασιών της, την
οικονομική της κατάσταση και τις προοπτικές της. Επιπλέον, η ικανότητά της να εισαγάγει νέα προϊόντα και
υπηρεσίες μπορεί επίσης να επηρεαστεί αν δεν προβλεφθεί με ακρίβεια πως οι υπάρχουσες ή μελλοντικές
νομοθεσίες, κανονισμοί ή πολιτικές θα επηρεάσουν τα εν λόγω προϊόντα ή υπηρεσίες.
Τοπική ζήτηση
Η Εταιρεία μπορεί να μην επιτύχει τις προοπτικές ανάπτυξής της, εάν δεν παρατηρηθεί μια συνεχής αύξηση
της ζήτησης για προϊόντα και υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών στην Κύπρο. Ως εκ τούτου, η ανάπτυξη και η
κερδοφορία της Εταιρείας εξαρτάται, εν μέρει, στη συνεχή αύξηση της ζήτησης για τηλεόραση, διαδίκτυο και
τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες στην Κύπρο κατά τα επόμενα χρόνια και την αύξηση πελατών ως αποτέλεσμα
της απώλειας πελατών από τους ανταγωνιστές της Εταιρείας. Εάν η ζήτηση για τις υπηρεσίες της Εταιρείας δεν
παραμείνει στα ίδια επίπεδα ή αυξηθεί στο βαθμό που αναμένεται και η Εταιρεία, ως εκ τούτου, δεν είναι σε
θέση να μεγιστοποιήσει τα έσοδά της που προέρχονται από τους υφιστάμενους πελάτες μέσω
διασταυρούμενων πωλήσεων, ή δεν κερδίσει πελάτες από τους ανταγωνιστές της, οι δραστηριότητες της
Εταιρείας, η οικονομική της κατάσταση και τα αποτελέσματα των εργασιών της μπορεί να επηρεαστούν
δυσμενώς.
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3. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Η έκθεση των ανεξάρτητων ελεγκτών επί των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για το
έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του
Συγκροτήματος για τα έτη που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2013 και 2012 περιέχει έμφαση
θέματος
Η έκθεση των ανεξάρτητων ελεγκτών για τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις
31 Δεκεμβρίου 2014 περιλαμβάνει έμφαση θέματος για την ύπαρξη ουσιαστικής αβεβαιότητας ως προς την
ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. Συγκεκριμένα, η έκθεση των
ανεξάρτητων ελεγκτών για τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις
31 Δεκεμβρίου 2014 περιλαμβάνει έμφαση θέματος ως ακολούθως “Επισύρουμε την προσοχή στη σημείωση
29 των οικονομικών καταστάσεων που δείχνει ότι η Εταιρεία υπέστη καθαρή ζημία ύψους €5.409.693 κατά τη
διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 και, κατά την ημερομηνία αυτή οι τρέχουσες
υποχρεώσεις της υπερέβαιναν τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της κατά €63.951.293. Οι παράγοντες
αυτοί, μαζί με την τρέχουσα οικονομική και τραπεζική κρίση που επικρατεί στην Κύπρο και άλλα θέματα που
εξηγούνται στη σημείωση 29 υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιαστικής αβεβαιότητας που ενδέχεται να
φανερώσει σημαντική αμφιβολία ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει ως συνεχιζόμενη
δραστηριότητα.”
Παρόμοια έμφαση θέματος περιλαμβάνουν και οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για τα
έτη που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2013 και 2012. Ως διαφαίνεται από την έκθεση των ελεγκτών για αυτά τα
έτη υπάρχουν παράγοντες που δημιουργούν σημαντική αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να
συνεχίσει ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
Παρολαυτά η έμφαση θέματος που περιγράφεται πιο πάνω δεν αποτελεί επιφύλαξη της γνώμης των
ανεξάρτητων ελεγκτών που εμπεριέχεται στις εκθέσεις των ανεξάρτητων ελεγκτών για τις ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος για τα έτη που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2013 και 2012 και για
τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014.
Η Εταιρεία παρουσιάζει αρνητικό κεφάλαιο κίνησης και δυνατόν στο μέλλον να χρειαστεί
περαιτέρω ενίσχυση σε κεφάλαια.
Με
βάση
τις
οικονομικές
καταστάσεις
της
Εταιρείας
για
το
έτος
που
έληξε
στις
31 Δεκεμβρίου 2014 το κεφάλαιο κίνησης του εκδότη δεν επαρκεί για τις τρέχουσες απαιτήσεις του για τους
επόμενους 12 μήνες από την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου. Συγκεκριμένα, η Εταιρεία στις
31 Δεκεμβρίου 2014, παρουσιάζει αρνητικό κεφάλαιο κίνησης ύψους €64,0 εκατ. Το Διοικητικό Συμβούλιο της
Εταιρείας θεωρεί ότι οι ανάγκες για κεφάλαιο κίνησης είναι άμεσες και επιτακτικές για τη βιωσιμότητα της
Εταιρείας.
Ως εκ τούτου η Εταιρεία λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα για να καλύψει τις ανάγκες της σε κεφάλαιο κίνησης:
i.
ii.

βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τους δανειστές της για αναδιάρθρωση του δανεισμού της
Εταιρείας.
εφαρμόζει μέτρα μείωσης των λειτουργικών εξόδων της για εξοικονόμηση ρευστότητας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας πιστεύει στην ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει ως συνεχιζόμενη
δραστηριότητα συνεκτιμώντας τα ακόλουθα δεδομένα:
(α) H Εταιρεία βρίσκεται σε διαπραγμάτευση με την τράπεζα για την αναδιάρθρωση των οφειλόμενων
δανείων και διαφοροποίηση των όρων αποπληρωμής, περιλαμβανομένων και επιμήκυνση της περιόδου
αποπληρωμής. Η διεύθυνση πιστεύει ότι εντός εύλογου χρονικού διαστήματος τα δύο μέρη θα
καταλήξουν σε συμφωνία για την αναδιάρθρωση των όρων δανεισμού ώστε τα δάνεια να καταστούν
εξυπηρετούμενα.
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(β) Οι κύριοι μέτοχοι της Εταιρείας έχουν παράσχει γραπτές διαβεβαιώσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο της
Εταιρείας ότι αν παραστεί ανάγκη, έχουν τη δυνατότητα και τη θέληση να ενισχύσουν οικονομικά την
Εταιρεία ώστε να συνεχίσει ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα για τους επόμενους 12 μήνες.
(γ) Λόγω της φύσης των εργασιών της Εταιρείας έχουν δημιουργηθεί σημαντικές ταμειακές εισροές από
εργασίες ως αποτέλεσμα της είσπραξης των δικαιωμάτων από τους συνδρομητές της σε τακτική (μηνιαία)
βάση.
(δ) Παρά την πρωτοφανή οικονομική κρίση στην Κύπρο η πελατειακή βάση της Εταιρείας
παρουσιάζει αύξηση με αποτέλεσμα τόσο τα έσοδα όσο και οι καθαρές ταμειακές εισροές από εργασίες
να παρουσιάζουν συνεχή αύξηση.
Το Διοικητικό Συμβούλιο πιστεύει στην επιτυχή πραγματοποίηση των ανωτέρω μέτρων εντός των επομένων
12 μηνών και τα οποία αναμένεται να καλύψουν τις ανάγκες της Εταιρείας σε κεφάλαιο κίνησης.
Σε περίπτωση που η Εταιρεία δεν καταφέρει την επιτυχή πραγματοποίηση των ανωτέρω μέτρων για
ικανοποίηση των αναγκών της σε κεφάλαιο κίνησης τότε η βιωσιμότητα της Εταιρείας τίθεται σε κίνδυνο.
Κίνδυνος μη επαρκούς ζήτησης προϊόντων και υπηρεσιών στα οποία έχει επενδύσει η Εταιρεία
Τα τελευταία χρόνια η Εταιρεία έχει πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις για την αναβάθμιση του
τηλεπικοινωνιακού του δικτύου. Ωστόσο, ενδέχεται να μην υπάρξει η αναμενόμενη ζήτηση για τα προϊόντα και
τις υπηρεσίες στα οποία έχει επενδύσει η Εταιρεία ή ανέλαβε συμβατικές δεσμεύσεις. Επιπρόσθετα ενδέχεται
να αναπτυχθούν τεχνολογίες ή να εισαχθούν στην αγορά υπηρεσίες οι οποίες δεν υποστηρίζονται από την
υποδομή του Συγκροτήματος. Κατά συνέπεια εάν δεν υπάρξει ζήτηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του
Συγκροτήματος που να αντισταθμίζει το κόστος των επενδύσεων ή εάν οι ανταγωνιστές κατορθώσουν να
προσφέρουν τα ίδια προϊόντα και υπηρεσίες με καλύτερη σχέση αποδοτικότητας/κόστους κάτι τέτοιο δυνατό
να έχει αρνητικές συνέπειες στην επιχειρηματική δραστηριότητα, την οικονομική κατάσταση και τα
αποτελέσματα της Εταιρείας.
Ασφαλιστικές καλύψεις της Εταιρείας
Η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη σε διάφορους κινδύνους που σχετίζονται με γεγονότα όπως καταστροφές
αποθεμάτων, εγκαταστάσεων, ατυχήματα πάσης φύσεως, τραυματισμούς, βλάβες εργαζομένων ή τρίτων
προσώπων, ζημιές εξοπλισμού ή άλλων ακίνητων περιουσιακών στοιχείων. Παρόλο που η Εταιρεία διαθέτει
κάθε δυνατή ασφαλιστική κάλυψη έναντι βασικών κινδύνων όπως πυρός, ζημιά των πάγιων περιουσιακών
στοιχείων της Εταιρείας (ακίνητα, έπιπλα, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, μηχανολογικός εξοπλισμός) καθώς και
ομαδική ασφάλιση του προσωπικού ωστόσο δεν διασφαλίζεται εκ των προτέρων η πλήρης και άμεση
ασφαλιστική κάλυψη των ανωτέρω κινδύνων.
Εάν προκύψει οποιοδήποτε σημαντικό γεγονός το οποίο θα επηρεάσει το δίκτυο ή τις εγκαταστάσεις της
Εταιρείας προκαλώντας σημαντικές διαταραχές στην παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών για το οποίο η
Εταιρεία δεν μπορεί να αποζημιωθεί πλήρως τότε η Εταιρεία ενδέχεται να υποστεί σημαντικά έξοδα για την
αποκατάσταση των ζημιών.
Αδυναμία διατήρησης υφιστάμενων πελατών και προσέλκυσης νέων πελατών
Η διατήρηση των υφιστάμενων πελατών και η προσέλκυση νέων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την
ικανότητα της Εταιρείας να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της αγοράς, προσφέροντας υπηρεσίες ελκυστικά
τιμολογημένες σε σχέση με τον ανταγωνισμό και τις οικονομικές δυνατότητες της πελατειακής βάσης καθώς
και από την ποιότητα των υπηρεσιών. Ωστόσο σε περίπτωση που άλλοι πάροχοι τηλεπικοινωνιών ενισχύσουν
με πρωτοποριακούς τρόπους την ικανότητα τους να προσελκύσουν νέους πελάτες η Εταιρεία μπορεί να
δυσκολευτεί να διατηρήσει τους υφιστάμενους πελάτες της ή να προσελκύσει νέους πελάτες.
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Επίσης μείζονα ρόλο στη διατήρηση των πελατών παίζει η αποτελεσματική και γρήγορη ανταπόκριση των
υπηρεσιών εξυπηρέτησης των πελατών. Εάν η Εταιρεία δεν καταφέρει να ελέγξει τις απώλειες των πελατών
της (δηλαδή τους συνδρομητές οι οποίοι έχουν πάψει να εγγράφονται για ένα ή περισσότερα από τα προϊόντα
ή τις υπηρεσίες της), αυτό μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την επιχειρηματική και οικονομική της κατάσταση.
Παράγοντες που προκαλούν απώλειες στην καταναλωτική βάση της Εταιρείας περιλαμβάνουν αυξήσεις των
τιμών, μετεγκατάσταση, τερματισμό από την Εταιρεία εξαιτίας μη πληρωμής ή άλλων παραγόντων,
συμπεριλαμβανομένων της δυσαρέσκειας με τις τιμές ή τις υπηρεσίες της Εταιρείας ή την προτίμηση για άλλο
παροχέα.
Οποιαδήποτε αύξηση σε απώλειες πελατών ή αδυναμία προσέλκυσης νέων πελατών μπορεί να οδηγήσει σε
μειωμένα έσοδα ή αυξημένες δαπάνες για διατήρηση των πελατών, τα οποία θα μπορούσαν να έχουν
σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας, στην οικονομική της
κατάσταση και στα αποτελέσματα των εργασιών της.
Κίνδυνος που σχετίζεται με την αδυναμία της Εταιρείας να διατηρήσει την ευνοϊκή της εικόνα
Η ικανότητα της Εταιρείας να προσελκύει νέους πελάτες και να διατηρήσει τους υφιστάμενους πελάτες της
εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από την ικανότητά της να διατηρήσει την ευνοϊκή της εικόνα.
Αρνητικές φήμες σχετικά με την Εταιρεία ή τις υπηρεσίες της, ακόμη και αν είναι αβάσιμες, θα μπορούσαν να
βλάψουν την εμπορική της φήμη. Επιπλέον, οι προτιμήσεις των καταναλωτών αλλάζουν με αποτέλεσμα
οποιαδήποτε αποτυχία της Εταιρείας να προβλέψει, προσδιορίσει ή αντιδράσει σε αυτές τις αλλαγές με την
παροχή ελκυστικών υπηρεσιών σε ανταγωνιστικές τιμές θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά το μερίδιο
αγοράς της. Αυτή η απώλεια μεριδίου αγοράς θα μπορούσε να επηρεάσει δυσμενώς τα έσοδα της Εταιρείας.
Τέλος, οι ανταγωνιστές της Εταιρείας θα μπορούσαν να βελτιώσουν το εμπορικό τους σήμα στο σημείο όπου η
εμπορική τους εικόνα να είναι πιο ευνοϊκή ή διαδεδομένη από αυτήν της Εταιρείας, μειώνοντας ενδεχομένως
το μερίδιο αγοράς της Εταιρείας.
Κίνδυνος μεγάλων δανειακών υποχρεώσεων-Αναδιάρθρωση δανεισμού
Το ύψος δανεισμού της Εταιρείας, το οποίο στις 31 Δεκεμβρίου 2014 ανέρχεται σε €62,1 εκατ., ενδέχεται να
έχει σημαντικές επιπτώσεις στην επιχειρηματική της δραστηριότητα συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων των
ακόλουθων:
• αύξηση της ευαισθησίας της Εταιρείας και μείωση της ικανότητας της να ανταποκρίνεται σε δυσμενείς
οικονομικές συνθήκες
• αφιέρωση ενός σημαντικού μέρους των ταμειακών της ροών από εργασίες για την εξόφληση του χρέους,
μειώνοντας έτσι τη δυνατότητα διάθεσης των ταμειακών αυτών ροών για τη χρηματοδότηση
κεφαλαιουχικών δαπανών, εξαγορών, μερισμάτων ή άλλων εταιρικών σκοπών
• περιορισμένη ευελιξία της Εταιρείας στο να σχεδιάσει αλλαγές στην επιχείρηση , ή να αντιδράσει σε
αλλαγές που συμβαίνουν στο ανταγωνιστικό περιβάλλον και στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται
• τοποθέτησή της Εταιρείας σε μειονεκτική θέση σε σύγκριση με ανταγωνιστές της που έχουν χαμηλότερη
δανειακή μόχλευση
• περιορισμένη δυνατότητά δανεισμού επιπρόσθετων κεφαλαίων και αυξημένο κόστος δανεισμού
Κατά το προηγούμενο και τρέχον έτος, η Εταιρεία δεν συμμορφώθηκε με τις δανειακές της υποχρεώσεις αφού
δεν προχώρησε στην πληρωμή των προβλεπόμενων δόσεων. Λόγω της αδυναμίας της Εταιρείας να τηρήσει
τους όρους αποπληρωμής των τραπεζικών δανείων, η τράπεζα έχει το δικαίωμα να απαιτήσει άμεση
αποπληρωμή.
Η Eταιρεία βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την τράπεζα για την αναδιάρθρωση των δανείων της και την
τροποποίηση των όρων αποπληρωμής τους, συμπεριλαμβανομένης της παράτασης της περιόδου
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αποπληρωμής. Επιπλέον, η Εταιρεία εξετάζει και άλλους τρόπους με σκοπό να βελτιώσει τις ταμειακές ροές της
και την ρευστότητα της.
Τα πενταετή ομόλογα της Εταιρείας που έληγαν στις 30 Ιουνίου 2014, πληρώθηκαν μέσω ενός νέου
τραπεζικού δανείου το οποίο έπρεπε να αποπληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2014. Η Εταιρεία βρίσκεται σε
διαβούλευση με την τράπεζα για να συμπεριλάβει το νέο δάνειο στην αναδιάρθρωση του συνολικού της
χρέους.
Εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία αναδιάρθρωσης του χρέους με τη δανείστρια τράπεζα, αυτό μπορεί να έχει
αρνητικές επιπτώσεις στην επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας, στην οικονομική της κατάσταση στα
αποτελέσματα των εργασιών της καθώς και στη βιωσιμότητα της Εταιρείας.
Eξάρτηση από σημαντικές συμβάσεις
Απαραίτητο συστατικό για την επιτυχία των προϊόντων της Εταιρείας είναι η υψηλή ποιότητα του τηλεοπτικού
περιεχομένου. Η Primetel έχει εξασφαλίσει τα αποκλειστικά δικαιώματα για να μεταδίδει ζωντανά εθνικούς
αγώνες και τα τηλεοπτικά δικαιώματα για ζωντανή και αποκλειστική μετάδοση της Ομόνοιας Λευκωσίας FC και
του Απόλλων Λεμεσού FC. Οι συμφωνίες με τις εν λόγω ομάδες έχουν πρόσφατα ανανεωθεί και επεκταθεί έως
το 2019 (οι αρχικές συμφωνίες έληγαν στο τέλος της σεζόν 2015 - 2016). Επιπλέον, η Εταιρεία έχει αποκτήσει
το δικαίωμα να μεταδίδει την ισπανική La Liga για την περίοδο 2014-2015. Tο 2014,η Primetel και η MTN
Κύπρου υπέγραψαν συμφωνία για την ανάπτυξη και έλεγχο της υποδομής του Δικτύου Ασύρματης Πρόσβασης
(Radio Access Network (RAN) που απαιτείται για τις δραστηριότητες τους. Τυχόν πρόωρη λήξη των πιο πάνω
συμφωνιών θα μπορούσε να έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην επιχειρηματική δραστηριότητα, την
οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα των εργασιών της εταιρείας.
Λειτουργικοί κίνδυνοι
Οι δραστηριότητες της Εταιρείας υπόκεινται σε μια σειρά λειτουργικών κινδύνων που θα μπορούσαν να
προκύψουν από ανεπάρκεια ή αποτυχία εσωτερικών διαδικασιών και συστημάτων που οφείλονται σε
ανθρώπινο λάθος, καθώς και λόγω εξωτερικών παραγόντων. Οι λειτουργικοί κίνδυνοι περιλαμβάνουν ζημίες
που προκύπτουν από την απάτη, υπεξαίρεση ή κλοπή περιουσιακών στοιχείων από την Εταιρεία, μη
εξουσιοδοτημένες συναλλαγές, λάθη, παραλείψεις και προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία των συστημάτων
πληροφορικής ή άλλα συστημάτων της Εταιρείας.
Οποιαδήποτε αδυναμία των συστημάτων και διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας θα μπορούσε να
έχει αρνητική επίδραση στα αποτελέσματα της Εταιρείας. Επιπλέον, ένα σημαντικό επιχειρησιακό γεγονός
μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη φήμη της Εταιρείας, με αποτέλεσμα να μειώσει την εμπιστοσύνη των
πελατών και των αντισυμβαλλομένων της. Αυτή η βλάβη μπορεί να προκύψει από ανεπάρκειες, αδυναμίες ή
αποτυχίες τέτοιων συστημάτων και θα μπορούσε να έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην επιχειρηματική
δραστηριότητα της Εταιρείας.
Τυχόν αποτυχίες των συστημάτων μπορούν να βλάψουν τη φήμη της Primetel να οδηγήσουν σε μειωμένη
κίνηση των χρηστών της καθώς και σε μείωση των εισοδημάτων της
Η τεχνική υποδομή της Primetel (συμπεριλαμβανομένης της υποδομής του δικτύου σταθερής τηλεφωνίας και
των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας) είναι ευάλωτη σε βλάβη ή διακοπή που προκύπτει από αποτυχία της
τεχνολογίας των τηλεπικοινωνιών, απώλεια ισχύος, πλημμύρες, θύελλες, πυρκαγιές, εκ προθέσεως σφάλματα,
ανθρώπινα λάθη και παρόμοια γεγονότα. Απρόβλεπτα προβλήματα στις εγκαταστάσεις της, βλάβες του
συστήματος, βλάβες του τεχνικού εξοπλισμού ή λογισμικού, ιοί υπολογιστών καθώς και επιθέσεις χάκερ θα
μπορούσαν να επηρεάσουν την ποιότητα των υπηρεσιών ή ακόμη και να προκαλέσουν διακοπή των
υπηρεσιών. Οποιαδήποτε από αυτά τα γεγονότα θα μπορούσαν να βλάψουν τη φήμη της Primetel, να
οδηγήσουν σε μειωμένη κίνηση των χρηστών της καθώς και σε μείωση του εισοδήματος της.
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Οι πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις στην Κύπρο και αλλού θα μπορούσαν να επηρεάσουν
δυσμενώς τη λειτουργία της Εταιρείας
Εξωτερικοί παράγοντες, όπως πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις στην Κύπρο και στο εξωτερικό, μπορούν να
επηρεάσουν αρνητικά τις δραστηριότητες της Εταιρείας, τη στρατηγική και τις προοπτικές της. Η οικονομική
κατάσταση της Εταιρείας, τα λειτουργικά της αποτελέσματα, η στρατηγική της καθώς και οι προοπτικές της
ενδέχεται να επηρεαστούν δυσμενώς από γεγονότα που είναι εκτός του ελέγχου της και περιλαμβάνουν αλλά
δεν περιορίζονται σε
-αλλαγές στην κυβερνητική πολιτική
-αλλαγές στο επίπεδο των επιτοκίων που επιβάλλονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
-μεταβολές στην εμπιστοσύνη των καταναλωτών και το επίπεδο των καταναλωτικών δαπανών
-κανονισμούς και οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν τις τηλεπικοινωνίες και άλλους τομείς
-πολιτική αστάθεια ή στρατιωτικές συγκρούσεις που επηρεάζουν την Ευρώπη ή / και σε άλλες περιοχές
-φορολογία και άλλες πολιτικές, οικονομικές ή κοινωνικές εξελίξεις που επηρεάζουν την Κύπρο
Τρομοκρατικές πράξεις, άλλες πράξεις πολέμου ή εχθρότητας, γεωπολιτικά γεγονότα, πανδημίες ή άλλα τέτοια
γεγονότα καθώς και οι αντιδράσεις σε αυτές τις πράξεις / εκδηλώσεις μπορεί να προκαλέσουν οικονομική και
πολιτική αβεβαιότητα, η οποία μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην Κύπρο και στις διεθνείς οικονομικές
συνθήκες γενικότερα, και ειδικότερα στα αποτελέσματα της Εταιρείας, με τρόπους που δεν μπορούν
απαραίτητα να προβλεφθούν.
Κίνδυνος απώλειας και αδυναμίας προσέλκυσης ανώτερων διευθυντικών στελεχών και άλλων
βασικών εργαζομένων
Η επιτυχία της Εταιρείας εξαρτάται από την ικανότητα και την εμπειρία των ανώτερων διευθυντικών στελεχών
της. Τυχόν απώλεια των υπηρεσιών ορισμένων βασικών στελεχών, ιδιαίτερα από ανταγωνιστές, θα μπορούσε
να έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στα έσοδα, στα κέρδη και στην οικονομική κατάσταση της Εταιρείας.
Επιπλέον, οι δραστηριότητες της Εταιρείας και η μελλοντική της πορεία θα εξαρτηθεί από την ικανότητά της
να προσελκύσει και να διατηρήσει καταρτισμένο και έμπειρο προσωπικό, κάτι το οποίο δεν μπορεί να
εξασφαλιστεί.
4. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ
Η τιμή των μετοχών της Εταιρείας ενδέχεται να παρουσιάσει διακυμάνσεις
Η αξία μιας επένδυσης σε μετοχές της Εταιρείας μπορεί να μειωθεί ή να αυξηθεί απότομα, και μια τέτοια
μεταβολή μπορεί να μη σχετίζεται με την απόδοση του Συγκροτήματος. Η τιμή των μετοχών μπορεί να
μειωθεί ως επακόλουθο της αξιολόγησης της στρατηγικής της Εταιρείας από την αγορά ή εάν τα
αποτελέσματα των εργασιών ή /και οι προοπτικές της Εταιρείας είναι κατώτερες από τις προσδοκίες των
χρηματοοικονομικών αναλυτών ή των μετόχων. Επιπλέον, τα χρηματιστήρια, από καιρό σε καιρό,
παρουσιάζουν σημαντικές διακυμάνσεις στις τιμές και στους όγκους τους οι οποίες επηρεάζουν τις αγοραίες
τιμές των κινητών αξιών. Ενδέχεται στο μέλλον να παρουσιάσουν παρόμοιες διακυμάνσεις οι οποίες να μην
σχετίζονται με την επίδοση και τις προοπτικές του Συγκροτήματος, ωστόσο να επηρεάσουν δυσμενώς την τιμή
των μετοχών της Εταιρείας. Άλλοι παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν την τιμή των μετοχών της Εταιρείας
περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στα ακόλουθα:
- διαφορές μεταξύ των αναμενόμενων και των πραγματικών λειτουργικών αποτελεσμάτων της Εταιρείας
- κυκλικές διακυμάνσεις στην απόδοση της Εταιρείας
- εικασίες, βάσιμες ή όχι, όσον αφορά τις προθέσεις των μεγαλομετόχων της Εταιρείας, ή αναφορικά με
σημαντικές πωλήσεις μετόχων της Εταιρείας από οποιουσδήποτε τέτοιους μετόχους ή ανοικτές πωλήσεις
μετόχων της Εταιρείας
- εικασίες, βάσιμες ή όχι, σχετικά με σημαντικές επικείμενες εκδόσεις μετοχών από την Εταιρεία
- εικασίες, βάσιμες ή όχι, σχετικά με ενδεχόμενες αλλαγές στην διευθυντική ομάδα της Εταιρείας
- στρατηγικές κινήσεις από την Εταιρεία ή τους ανταγωνιστές της, όπως συγχωνεύσεις, εξαγορές,
απομόχλευση, συνεργασίες και αναδιαρθρώσεις
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-

-

εικασίες, βάσιμες ή όχι, στον τύπο, τα μέσα ενημέρωσης ή στην επενδυτική κοινότητα σχετικά με τις
δραστηριότητες της Εταιρείας, συγχωνεύσεις ή εξαγορές που αφορούν την Εταιρεία ή / και σημαντικές
εκποιήσεις από την Εταιρεία
γενικές συνθήκες της αγοράς και ρυθμιστικές αλλαγές.

Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου έχει χαμηλότερη ρευστότητα και παρουσιάζει εντονότερες
διακυμάνσεις από άλλα χρηματιστήρια
Το ΧΑΚ έχει χαμηλότερη ρευστότητα σε σχέση με άλλες κύριες αγορές στην υπόλοιπη Ευρώπη και τις
Ηνωμένες Πολιτείες. Ως εκ τούτου, οι κάτοχοι των μετοχών της Primetel Plc ίσως να αντιμετωπίσουν
δυσκολίες στη διάθεση των μετοχών τους, ειδικά σε μεγάλα πακέτα. Η τιμή διαπραγμάτευσης των μετοχών
της Εταιρείας ενδέχεται να επηρεαστεί δυσμενώς από τυχόν πώληση σημαντικού αριθμού μετοχών της
Εταιρείας ή από την εκτίμηση ότι μπορεί να λάβει χώρα μία τέτοια πώληση. Στο παρελθόν, οι τιμές
διαπραγμάτευσης των εισηγμένων μετοχών στο ΧΑΚ έχουν παρουσιάσει σημαντικές διακυμάνσεις. Το γεγονός
αυτό έχει επηρεάσει στο παρελθόν και ίσως να επηρεάσει στο μέλλον την τιμή διαπραγμάτευσης και τη
ρευστότητα των μετοχών των εισηγμένων στο ΧΑΚ εταιριών, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών της
Primetel Plc.
Η Εταιρεία μπορεί να μην είναι σε θέση να εκπληρώσει οποιαδήποτε μελλοντική μερισματική
πολιτική
Η καταβολή μελλοντικών μερισμάτων εξαρτάται από την επάρκεια των προς διανομή αποθεματικών και τη
ρευστότητα, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι επιχειρηματικές ανάγκες της Εταιρείας και η επιχειρηματική
της ανάπτυξη της δεν περιορίζονται από την ανεπάρκεια κεφαλαίων. Επιπρόσθετα, η Εταιρεία λαμβάνει υπόψη
όλα τα ενδεχόμενα και τους όρους των χρηματοδοτικών διευκολύνσεων.
Τα μερίσματα δεν είναι εγγυημένα και το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει, κατά την απόλυτη του
κρίση, οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο, να μην πληρώσει μερίσματα.
Μέτοχοι για τους οποίους το Ευρώ δεν αποτελεί το βασικό νόμισμα δύναται να είναι εκτεθειμένοι
σε συναλλαγματικό κίνδυνο
Οι μετοχές της Εταιρείας είναι εκφρασμένες σε Ευρώ και θα αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου σε ευρώ. Οποιαδήποτε τυχόν μερίσματα επί των μετοχών της Εταιρείας θα
καταβάλλονται σε Ευρώ. Επομένως, οποιοσδήποτε επενδυτής του οποίου βασικό νόμισμα δεν αποτελεί το
Ευρώ, είναι εκτεθειμένος σε συναλλαγματικό κίνδυνο, που δυνατόν να μειώσει την αξία των μετοχών καθώς
επίσης και την αξία των οποιωνδήποτε μερισμάτων που θα πληρωθούν από την Εταιρεία.
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Γ.

ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ / ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας
νομοθεσίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος
Ενημερωτικού Δελτίου μόνον όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού,
όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμου
του 2005 (όπως τροποποιήθηκε) της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Κανονισμού 809/2004 της Επιτροπής της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (όπως τροποποιήθηκε).
Το Ενημερωτικό Δελτίο περιέχει κάθε πληροφορία της οποίας η δημοσιοποίηση προβλέπεται από τον περί
Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμο του 2005 (όπως τροποποιήθηκε) της Κυπριακής
Δημοκρατίας και του Κανονισμού 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (όπως τροποποιήθηκε) και
η οποία αφορά την Εταιρεία και την παρούσα εισαγωγή μετοχών στο ΧΑΚ.
Στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο περιέχονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες προκειμένου οι επενδυτές να
είναι σε θέση να αξιολογήσουν τα περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις, την χρηματοοικονομική κατάσταση,
τα αποτελέσματα και τις προοπτικές του Συγκροτήματος, καθώς και τα δικαιώματα που ενσωματώνονται στις
μετοχές της Εταιρείας που εισάγονται με το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο.
Η Εταιρεία αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Ενημερωτικό
Δελτίο και βεβαιώνει ότι οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι σύμφωνες με την πραγματικότητα και
δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του. Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι
της Primetel Plc, κ.κ. Περικλής Μαγγλής, Ερμής Στεφάνου, Φίλιππος Βατυλιώτης και Νίκος Έλληνας, είναι
επίσης συλλογικά και ατομικά υπεύθυνοι για τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο
και βεβαιώνουν ότι, αφού έλαβαν κάθε εύλογο μέτρο για τη σύνταξη του, οι πληροφορίες και τα στοιχεία που
περιέχονται σε αυτό είναι, εξ όσων γνωρίζουν, σύμφωνα με την πραγματικότητα και δεν υπάρχουν
παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του.
Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι της Primetel Plc, οι οποίοι υπογράφουν το παρόν έγγραφο είναι:
Περικλής Μαγγλής
Ερμής Στεφάνου
Φίλιππος Βατυλιώτης
Νίκος Έλληνας

-

Πρόεδρος (Μη εκτελεστικός, Μη Ανεξάρτητος)
Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικός, Μη Ανεξάρτητος)
Μέλος (Εκτελεστικός, Μη Ανεξάρτητος)
Μέλος (Εκτελεστικός, Μη Ανεξάρτητος)

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 στη διεύθυνση
Λεωφόρος Ομονοίας 141, The Maritime Centre, 3045 Λεμεσός.
Ελεγκτές
Οι οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος ελέγχονται από εξωτερικούς ελεγκτές. Τον έλεγχο των
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Συγκροτήματος για τις χρήσεις 2012-2013 και των οικονομικών
καταστάσεων για την Εταιρεία για το 2014, διενήργησε ο ελεγκτικός οίκος KPMG Ltd (Αρ. Μητρώου ΣΕΛΚ
Σ069/028 και διεύθυνση 16ης Ιουνίου 1943 11, 3022, Λεμεσός, Κύπρος).
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Δ.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι επιλεγμένες χρηματοοικονομικές και άλλες πληροφορίες που ακολουθούν θα πρέπει να αναγνωστούν σε
συνδυασμό με τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος 2014 και τις ελεγμένες
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος για τα έτη 2013 και 2012 και τις σχετικές
σημειώσεις και το Μέρος Ε.19.
Οι ακόλουθες συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες βασίζονται στις ετήσιες ελεγμένες οικονομικές
καταστάσεις του Συγκροτήματος για τα έτη που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2012 και 2013 και στις ετήσιες
ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 οι οποίες
έχουν ελεγχθεί από τους ανεξάρτητους ελεγκτές του Συγκροτήματος KPMG Limited.
Οι οικονομικές καταστάσεις για τα έτη 2012 και 2013 είναι ενοποιημένες, ενώ για το 2014 το Διοικητικό
Συμβούλιο αποφάσισε να μην ετοιμάσει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για το λόγο ότι και οι δύο
εξαρτημένες εταιρείες είναι αδρανείς και δεν είναι σημαντικές. επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έκρινε ότι η
ετοιμασία τους δεν θα προσέφερε καμία επιπρόσθετη σημαντική πληροφόρηση στον χρήστη για την
κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων. Ως εκ τούτου, σημειώνεται ότι η κατάσταση λογαριασμού
αποτελεσμάτων και η κατάσταση οικονομικής θέσης για το έτος 2013, έχουν αναπροσαρμοστεί και
παρουσιάζονται σε μη ενοποιημένη βάση, ώστε να θεωρούνται συγκρίσιμες με τις αντίστοιχες καταστάσεις για
το έτος 2014. Η ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων και η ενοποιημένη κατάσταση
οικονομικής θέσης για το έτος 2012 δεν έχουν αναπροσαρμοστεί και ως εκ τούτου, δεν είναι συγκρίσιμες με
τις αντίστοιχες καταστάσεις για τα έτη 2013 και 2014. Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι τα ποσά για το έτος 2013
πηγάζουν από τα ποσά που παρουσιάζονται ως συγκριτικά στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το
έτος 2014.
Oι ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος για τα έτη που έληξαν στις
31 Δεκεμβρίου 2012, 2013 και οι ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις
31 Δεκεμβρίου 2014, ενσωματώνονται μέσω παραπομπής στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 28 του Κανονισμού 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (όπως
τροποποιήθηκε).
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012, 2013 ΚΑΙ 2014
2014
Μη ενοποιημένη
Εισοδήματα
Κόστος πωλήσεων
Μεικτό κέρδος
Άλλα εισοδήματα από εργασίες
Έξοδα διανομής και πωλήσεων

ΓΙΑ

ΤΑ

ΕΤΗ

ΠΟΥ

2013
Μη ενοποιημένη

ΕΛΗΞΑΝ

ΣΤΙΣ

2012
Ενοποιημένη

€

€

€

41.664.211

40.630.954

33.821.552

(27.282.366)

(24.624.101)

(19.674.476)

14.381.845

16.006.853

14.147.076

299.730

383.358

379.579

(2.002.610)

(1.576.820)

(1.810.892)

(13.414.224)

(13.158.283)

(13.909.803)

-

(251.951)

(4.170)

(735.259)

1.403.157

(1.198.210)

Έσοδα χρηματοδότησης

176

663

21.438

‘Έξοδα χρηματοδότησης

(4.660.929)

(4.346.556)

(4.232.794)

Καθαρά έξοδα
χρηματοδότησης

(4.660.753)

(4.345.893)

(4.211.356)

Ζημιά πριν από τη φορολογία

(5.396.012)

(2.942.736)

(5.409.566)

Έξοδα διοίκησης
Άλλα έξοδα
Κέρδος/(ζημιά) από εργασίες
πριν από τα έσοδα/έξοδα
χρηματοδότησης

Φορολογία
Ζημιά έτους

(13.681)

Βασική και πλήρως
κατανεμημένη ζημιά ανά
μετοχή (σεντ)

(63.203)

(2.981.921)

(5.472.769)

-

-

-

(5.409.693)

(2.981.921)

(5.472.769)

(0,96)

(0,78)

(1,43)

Λοιπά συνολικά έσοδα
Συνολικά έξοδα για το έτος

(39.185)

(5.409.693)
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012, 2013 ΚΑΙ 2014
2014

2013

2012

Μη Ενοποιημένη

Μη ενοποιημένη

Ενοποιημένη

€

€

€

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και
εξοπλισμός

40.264.677

35.804.475

35.535.873

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

34.696.599

23.284.780

25.323.998

917.439

917.439

300.000

-

Ακίνητο για επένδυση

917.439

Επενδύσεις σε εξαρτημένες
εταιρείες

-

Άλλες επενδύσεις

262.500

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις

-

262.500

262.500

1.500.000

-

76.141.215

62.069.194

62.039.810

Αποθέματα

1.208.397

1.010.921

1.101.627

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις

8.102.951

8.926.286

8.137.687

Μετρητά στην τράπεζα και στο
ταμείο

1.439.007

1.771.659

774.425

Σύνολο κυκλοφορούντων
περιουσιακών στοιχείων

10.750.355

11.708.866

10.013.739

Σύνολο περιουσιακών
στοιχείων

86.891.570

73.778.060

72.053.549

Μετοχικό κεφάλαιο

7.124.397

19.121.983

19.121.983

Αποθεματικό έκδοσης μετοχών
υπέρ το άρτιο

9.539.430

4.589.430

4.589.430

(15.291.943)

(25.179.836)

(22.218.392)

Σύνολο μη κυκλοφορούντων
περιουσιακών στοιχείων

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια κεφάλαια

Αποθεματικά - ζημιές
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων που
αναλογούν στους μετόχους
της Εταιρείας

1.371.884

Μη ελέγχουσες συμμετοχές

-

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

1.371.884

(1.468.423)
(1.468.423)

1.493.021
4.000
1.497.021

Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμα δάνεια

-

-

43.307.423

Ομόλογα

-

-

4.990.708

804.387

789.134

Αναβαλλόμενες φορολογικές
υποχρεώσεις

818.038

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις

10.000.000

Σύνολο μη τρεχουσών
υποχρεώσεων

10.818.038

804.387

49.087.265

Τραπεζικά παρατραβήγματα,

62.094.103

58.401.907

6.468.195
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δάνεια και χρηματοδοτήσεις
Ομόλογα

-

-

-

12.607.545

16.032.299

14.993.132

-

7.890

7.936

Σύνολο τρεχουσών
υποχρεώσεων

74.701.648

74.442.096

21.469.263

Σύνολο υποχρεώσεων

85.519.686

75.246.483

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και
υποχρεώσεων

86.891.570

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις
Οφειλόμενη φορολογία
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Ε.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1.

Νομικό Καθεστώς

Η εταιρεία με νόμιμη επωνυμία Primetel Plc και εμπορική επωνυμία Primetel (“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.
Το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας βρίσκεται στη διεύθυνση: Λεωφόρος Ομονοίας 141, The Maritime
Centre, 3045 Λεμεσός. Το κεντρικό τηλέφωνο είναι 25100100 και η ιστοσελίδα της εταιρείας είναι
http://www.primetel.com.cy.
Οι κύριοι σκοποί της Εταιρείας περιγράφονται στο άρθρο 3 του Ιδρυτικού της Εγγράφου οι οποίοι
επικεντρώνονται στον τομέα τηλεπικοινωνιών.
2.

Ιστορική Αναδρομή και Κύρια Γεγονότα στην Εξέλιξη της Εταιρείας

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 παρείχε
τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες.
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 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 είχε 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 πρώτη
πρόσφερε 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 από 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 τις 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. Αυτό είχε ως
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αποτέλεσμα η Thunderworx να γίνει ο μεγαλομέτοχος της Primetel με ποσοστό 92,3%. Σημειώνεται ότι,
κύριος μέτοχος της Thunderworx Limited είναι η Teledev East Limited (93%).
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. Επίσης, η Εταιρεία υπέγραψε συμφωνία συνεργασίας με την Discovery Networks Europe
(παράρτημα της παγκόσμια αναγνωρισμένης εταιρείας Discovery Communications) για αναμετάδοση των
καναλιών της.
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.
Το Μάρτιο 2007, η Primetel υπέγραψε συμφωνία με το Βρετανικό Ίδρυμα Ραδιοτηλεόρασης BBC για την
προσθήκη του BBC Prime στη λίστα καναλιών της. Το κανάλι είναι διαθέσιμο 24 ώρες τη μέρα.
Το 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.
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 προσγειάλωση στην Κύπρο καλωδιακού συστήματος νέας γενιάς DWDM
Multi-terabit (υπό την επωνυμία “Hawk”) σε ιδιόκτητο ανεξάρτητο καλωδιακό σταθμό της Primetel. Τον Ιούνιο
2009, έλαβε χώρα η προσγειάλωση του καλωδιακού συστήματος οπτικών ινών «Hawk». Η συμφωνία με την
Reliance ισχύει για 15 χρόνια όσο και η διάρκεια ωφέλιμης ζωής του καλωδίου. 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.
Το Μάιο του 2008, η Εταιρεία σύναψε συμφωνία με την εταιρεία Home Box Office Inc. (HBO) και Jasmine
Group Israel για τη διάθεση του παγκοσμίας φήμης καναλιού HBO on Demand στην τηλεοπτική πλατφόρμα
της Εταιρείας, PrimeTV.
Τον Ιούλιο του 2008, η Εταιρεία διενέργησε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μέσω αρχικής δημόσιας προσφοράς
και συνεπεία αυτής εκδόθηκαν 15.102.000 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας €0,17 η κάθε μια και 1 ΔΑΜ
2008/2011 για κάθε έξη μετοχές προς όλους τους μετόχους. Οι μετοχές και τα ΔΑΜ της Εταιρείας εισήχθηκαν
για διαπραγμάτευση στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου στις 24 Ιουλίου 2008.
Στις 19 Σεπτεμβρίου 2008, η Primetel, προέβη σε οριστική διατύπωση Δημόσιας Πρότασης για την απόκτηση
μέχρι και του 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της SpiderNet Services Public Limited («SpiderNet»).
Το συνολικό εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της SpiderNet αποκτήθηκε στα μέσα Απριλίου 2009 με τη λήξη της
διαδικασίας του Squeeze out που ακολούθησε τη Δημόσια Πρόταση.
Στις 6 Νοεμβρίου 2009, η Εταιρεία εξαγόρασε το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της M&S Medroproperties
Limited η οποία έχει ως κύρια δραστηριότητα την εκμίσθωση γης.
Στις 31 Οκτωβρίου 2010, τερματίστηκε η συνεργασία με τη Lumiere TV Public Company Limited, πάροχο των
καναλιών LTV, LTV2, LTV3, ALFA, LTVSports1 και LTVSports2. Ο λόγος τερματισμού της συνεργασίας είναι η
συστηματική πρακτική της LTV να μεταφέρει υφιστάμενο αθλητικό περιεχόμενο σε νέα κανάλια που
δημιουργεί εξαναγκάζοντας κατά συνέπεια τις πλατφόρμες να τα αγοράζουν με επιπλέον κόστος και
επιπτώσεις στην συνδρομή των ποδοσφαιρόφιλων τηλεθεατών. Επιπρόσθετα, η Primetel γίνεται το
πρώτο κυπριακό μέλος που έχει παρουσία στον μεγαλύτερο Διεθνή Κόμβο Διασύνδεσης Παρόχων Διαδικτύου,
DE-CIX.
Το 2011, η Εταιρεία παρέχει για πρώτη φορά υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας ως Πάροχο Ιδεατού Δικτύου
Κινητής (MVNO – Mobile Virtual Network Operator), εξασφαλίζει τα αποκλειστικά τηλεοπτικά δικαιώματα των
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ποδοσφαιρικών αγώνων της ΟΜΟΝΟΙΑΣ για το 2013 – 2016 και εντάσσει στην πλατφόρμα της IPTV τα
κανάλια Sony Pictures και 20th Century Fox.
Το 2012, η Εταιρεία συνάπτει συνεργασία με τη Sonus Networks για παροχή συστημάτων «νέας γενεάς» και
λύσεων δικτύου end-to-end VoIP και εγκαθιστά και θέτει σε λειτουργία «νέας γενεάς» ραχιαίο σύστημα
τηλεφωνίας και διάθεσης ψηφιακών τηλεφωνικών γραμμών ISDN BRI και VoIP Services (SIP). Εντάσσει, για
πρώτη φορά σε τηλεοπτική πλατφόρμα στην Κύπρο, ταινίες HD blockbuster. Επιπρόσθετα, παρέχει υπηρεσίες
κινητής τηλεφωνίας υπό την εμπορική επωνυμία Primetel Mobile και ολοκληρώνει την προσγειάλωση
υποβρύχιου καλωδιακού συστήματος οπτικών ινών που ονομάζεται TAMARES που συνδέει το Ισραήλ με την
Κύπρο και την Ευρώπη. Κατά το ίδιο έτος, το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρείας διακρίθηκε με την
πιστοποίηση «Investors In People» (IIP).
Το 2013, η Primetel επενδύει σε νέες τεχνολογίες, αναβαθμίζει τις υποδομές της και παρέχει την υπηρεσία
τηλεόρασης σε όλη την Κύπρο. Επιπρόσθετα, η Primetel συνάπτει συνεργασία με την ΜΤΝ σε θέματα δικτύου
και παρέχει οικονομικά πακέτα παροχής σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, διαδικτύου, τηλεόρασης και WiFi.
Το 2014, η PrimeTel εξασφάλισε την τρίτη άδεια κινητής τηλεφωνίας στην Κύπρο και εξελίσσεται, από Πάροχο
Ιδεατού Δικτύου Κινητής (MVNO – Mobile Virtual Network Operator) σε Πάροχο Δικτύου Κινητής (MNO –
Mobile Network Operator). Επιπρόσθετα, η Εταιρεία επεκτείνει τη συνεργασία της με τα σωματεία του
Απόλλωνα και της Ομόνοιας για την τριετία 2016-2019 και εξασφαλίζει τα τηλεοπτικά δικαιώματα για το
ισπανικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου “La Liga”.
Από το Μάρτιο 2015, η Εταιρεία προσφέρει υπηρεσίες κινητής 4ης γενιάς (4G). Η αξιοποίηση της τεχνολογίας
αυτής, επιτρέπει στην Εταιρεία να αυξήσει σημαντικά τις ταχύτητες δεδομένων.
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3.

Δομή Συγκροτήματος / Οργανωτική Διάρθρωση

Το ακόλουθο διάγραμμα παρουσιάζει τη δομή του Συγκροτήματος:

Primetel Plc
100%

60%

M&S
Medproperties Ltd

Silverlink
Investments Ltd

Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει τις εταιρείες, πέραν της Primetel Plc, η οποία είναι η ιθύνουσα εταιρεία του
Συγκροτήματος, που μαζί με την Primetel Plc αποτελούν το Συγκρότημα της Primetel Plc. Ο πίνακας
παρουσιάζει για κάθε εταιρεία κατά την ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου τη χώρα σύστασης, τον τομέα
δραστηριοτήτων της και το ποσοστό συμμετοχής της Primetel Plc στο μετοχικό κεφάλαιο:

Εταιρεία

Χώρα Σύστασης

Δραστηριότητες

M & S Medproperties Ltd

Κύπρος

Silverlink
Ltd

Κύπρος

Investments

Ποσοστό
Συμμετοχής

Δικαιώματα
Ψήφου

Αδρανής

100%

100%

Αδρανής

60%

60%

Κατά τη διάρκεια του έτους 2012, η Εταιρεία προχώρησε στην πλήρη απομείωση της αξίας της επένδυσης της
στην θυγατρική εταιρεία Silver Link Investments Limited η οποία παραμένει αδρανής από την ίδρυση της.
Στις 6 Νοεμβρίου 2009 η Εταιρεία εξαγόρασε το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Μ & S Medproperties
Limited έναντι του ποσού των €300.000. Η τιμή εξαγοράς καθορίστηκε με βάση την δίκαιη αξία του
δικαιώματος χρήσης γης που κατείχε σύμφωνα με το συμβόλαιο ενοικίασης γης. Την 1 Ιανουαρίου 2014 το εν
λόγω ενοικιαστήριο συμβόλαιο μεταβιβάστηκε στην Εταιρεία. Με την διευθέτηση αυτή θεωρήθηκε ορθό το
ποσό αυτό να συμπεριληφθεί στο κόστος ανέγερσης του σταθμού προσγειάλωσης οπτικών ινών, στα
''Ακίνητα, Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός'' ο οποίος και έχει ανεγερθεί πάνω στην εν λόγω γη. Ως αποτέλεσμα η
εξαρτημένη εταιρεία παρέμεινε αδρανής και σε μηδενική αξία.
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Πιο κάτω παρουσιάζεται το οργανόγραμμα της Εταιρείας κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού
Δελτίου.

Διοικητικό Συμβούλιο

Διευθύνων Σύμβουλος
Εκτελεστικός
Οικονομικός
Σύμβουλος

Ανώτατος Διευθυντής
Τεχνολογίας

Ανώτατος Διευθυντής
Δραστηριοτήτων

Ανώτερος Διευθυντής
Αρχιτεκτονικής Δικτύου

Ανώτερος Διευθυντής
Υποδομής Δικτύου

Ανώτερος Διευθυντής
Υπηρεσιών

Διευθυντής Τμήματος
Enterprise IT

Διευθυντής Τμήματος IT
Development

Διευθυντής Υπηρεσιών
Φωνής

Τμήμα Διαχείρισης
Προγράμματος (PMO)

Διευθυντής Τμήματος
Εγκατάστασεων

Διευθυντής Ανάπτυξης
SAP

Ανώτατος Οικονομικός
Διευθυντής

Ανώτατη Διευθύντρια
Εξυπηρέτησης Πελατών

Εκτελεστικός
Σύμβουλος

Ανώτατος Εμπορικός
Διευθυντής

Διευθύντρια
Ρυθμιστικών Θεμάτων

Διευθυντής Αθλητισμού
και Βίντεο

Διευθυντής Μέσων
Ενημέρωσης

Διευθύντρια
Ανθρώπινου Δυναμικού

Ανώτερος Λογιστής

Υπεύθυνη
Παρακολούθησης
Λογαριασμών και
Χρεών

ΔιευθυντήςΤμήματος
Προμηθειών

Διευθυντής Τμήματος
Τιμολόγησης

Αναλύτρια
Προϋπολογισμού και
Πληροφόρησης

Υπεύθυνοι Τμήματος
Διοίκησης

Διευθύντρια Λιανικών
Πωλήσεων και
Καταστημάτων

Διευθυντής
Τηλεφωνικού Κέντρου

Διαχείρισης &
Εμπειρίας Πελατών

Αναπληρωτής
Διευθυντής
Διαφήμισης

Διευθυντής Έρευνας και
Ανάπτυξης

Διευθυντής Εταιρικών
Πωλήσεων

Διευθύντρια Χονδρικών
Πωλήσεων

Διευθυντής Απευθείας
Πωλήσεων

Διαχείριση
Τηλεοπτικού
Περιεχομένου

PrimeTel PLC – January 2015
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Όπως παρουσιάζεται πιο πάνω, η δομή της Εταιρείας αποτελείται από τα εξής πέντε λειτουργικούς τομείς:
Τεχνικός Τομέας
Ο Τεχνικός Τομέας της Εταιρείας ασχολείται με το σχεδιασμό και τη διαχείριση της τεχνικής υποδομής, τη
Διαχείριση Συστημάτων Πληροφορικής, Υπηρεσιών Λογισμικού, Κεντρικών Συστημάτων και Βάσεων
Δεδομένων, καθώς επίσης και με την Αρχιτεκτονική Σχεδίασης Συστημάτων κατάλληλων για την υποστήριξη
και διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της Εταιρείας. Το Τεχνικό Τμήμα παρέχει επίσης τεχνική υποστήριξη
σε όλους τους συνδρομητές, ιδιώτες και επιχειρήσεις.
Εμπορικός Τομέας
Ο Εμπορικός Τομέας περιλαμβάνει την υπηρεσία μάρκετινγκ, η οποία 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.
Το Εμπορικό Τμήμα της Εταιρείας περιλαμβάνει εξειδικευμένο τμήμα ανάπτυξης και έρευνας αποτελούμενο
από 25 και πλέον προγραμματιστές με ειδίκευση στα προγράμματα Java, Perl, C++ και NET και
εμπειρογνωμοσύνη σε διεπιστημονικούς κλάδους. Αυτό επιτρέπει στην εταιρεία να αναλαμβάνει μεγάλες
τεχνολογικές έρευνες, όπως για παράδειγμα την πλατφόρμα Twister Triple Play, η οποία χρησιμοποιείται για
την παροχή IPTV/Τηλεφωνικών/Διαδικτυακών υπηρεσιών σε συνδρομητές της PrimeTel. Η πλατφόρμα είναι
σε ανάπτυξη από το 2004 και έχει γίνει ένα προϊόν το οποίο ικανοποιεί τις απαιτήσεις των τηλεπικοινωνιακών
επιχειρήσεων.
Άλλα εσωτερικά προγράμματα που έχουν αναπτυχθεί, περιλαμβάνουν πλατφόρμα IVR/ SMS/MMS, λογισμικό
χειρισμού περιοχών κάλυψης WiFi, όπως επίσης και τη διαμόρφωση κυκλοφορίας και αποθήκευσης
χρησιμοποιώντας μηχανισμούς επιθεώρησης πακέτων.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η PrimeTel συμμετέχει ενεργά σε διάφορα έργα τα οποία αφορούν στις ηλεκτρονικές
επικοινωνίες, Τriple Play, προγράμματα IPTV, Υποσύστημα Πολυμέσων IP, οπτικές ίνες, ασύρματες υπηρεσίες,
δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, σύγκλιση σταθερού και κινητού δικτύου, QoS, eHealth, eLearning και
eGovernment τα οποία βρίσκονται κάτω από την ομπρέλα του 7ου Προγράμματος Πλαισίου της Ε.Ε., καθώς
και των προγραμμάτων Eurostars και Celtic.
Εξυπηρέτηση Πελατών
Ο τομέας εξυπηρέτησης πελατών έχει την ευθύνη για την προώθηση και πώληση των προϊόντων της
Εταιρείας, το χειρισμό και την επεξεργασία των αιτήσεων, την ανταπόκριση στα αιτήματα των πελατών και
την παροχή υποστήριξης μετά την πώληση. Ο τομέας έχει υπό την ευθύνη του την τιμολόγηση των πελατών
και τη διατήρηση του πελατολογίου της Primetel. Πρωταρχικός στόχος του τομέα εξυπηρέτησης πελατών είναι
η επέκταση γενικότερα της πελατειακής βάσης της εταιρείας.
Τομέας Ρυθμιστικών Θεμάτων
Ο τομέας 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 έχει την ευθύνη
για την αποτελεσματική διακυβέρνηση/διαχείριση στα πλαίσια του ρυθμιστικού πλαισίου και τη δέσμευση για
την προστασία των συμφερόντων της Εταιρείας.
Το τμήμα επιπλέον εντοπίζει και παρακολουθεί τη συμμόρφωση της Εταιρείας με όλες τις υποχρεώσεις της ως
προς τη ρυθμιστική αρχή και παρέχει νομικές και κανονιστικές γνώμες για όλα τα ζητήματα που επηρεάζουν
την Εταιρεία από ρυθμιστική άποψη, συμπεριλαμβανομένων των νέων νομοθετικών σωμάτων, τις
κυβερνητικές πολιτικές και άλλα ζητήματα. Επιπρόσθετα, διασφαλίζει την κατάλληλη αδειοδότηση, προώθηση
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και νομική συμμόρφωση σχετικά με τα διάφορα έργα της Εταιρείας. Επιπλέον, συμβουλεύει την Εταιρεία
σχετικά με τις συμφωνίες/σχέσεις διασύνδεσης με άλλους τοπικούς παρόχους. Μεταξύ άλλων, είναι επίσης
υπεύθυνη για την επικοινωνία με το ΓΕΡΗΕΤ, Επιτροπή Ανταγωνισμού και άλλες κυβερνητικές αρχές και
υπηρεσίες.
Οικονομική Διεύθυνση
Ο Τομέας Οικονομικής Διεύθυνσης χειρίζεται όλα τα οικονομικά και λογιστικά θέματα, συμπεριλαμβανομένων
της προετοιμασίας των προϋπολογισμών, λογαριασμών διοίκησης προς τη διεύθυνση, μετόχους και άλλους
ενδιαφερομένους, των πληρωμών και των εισπράξεων χρεών, τη συμμόρφωση με φορολογικά θέματα και τις
απαιτήσεις του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), έρχεται σε επαφή με τις τράπεζες και τους εξωτερικούς
ελεγκτές της Εταιρείας και συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων προς το ΧΑΚ και την
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. Επιπρόσθετα, έχει υπό την ευθύνη του τη διαχείριση κόστους και εξόδων,
καθώς και τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.
4.

Κύριες Δραστηριότητες και Αγορές Δραστηριοποίησης της Εταιρείας

Η Εταιρεία, δραστηριοποιείται στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και προσφέρει και αναπτύσσει υπηρεσίες
Φωνής Δεδομένων και Εικόνας. Η Εταιρεία λειτουργεί προηγμένο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο ευρυζωνικής
πρόσβασης σε Παγκύπρια βάση.
Η PrimeTel κατέχει την 3η Άδεια Κινητής για ανάπτυξη δικτύου 4ης γενιάς και από Πάροχος Ιδεατού Δικτύου
Κινητής (MVNO) εξελίχθηκε σε Πάροχο Δικτύου Κινητής (MNO – Mobile Network Operator) στην Κύπρο.
Η εταιρεία προσφέρει συνδυασμένες υπηρεσίες Quad–Play (Σταθερή Τηλεφωνία – Internet – Τηλεόραση –
Κινητή Τηλεφωνία).
Συγκεκριμένα η Εταιρεία παρέχει τις ακόλουθες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες:
 Σταθερή Τηλεφωνία
 Κινητή Τηλεφωνία
 Διαδίκτυο Υψηλής ταχύτητας
 Εικόνα, συμπεριλαμβανομένης Ψηφιακής Τηλεόρασης
 Μισθωμένα Κυκλώματα
 Φιλοξενία ιστοσελίδων/συνεγκατάστασης εξοπλισμού (Hosting/Colocation)
 Υπηρεσίες τηλεφωνικού καταλόγου
Σημειώνεται ότι καθώς το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών της Εταιρείας πραγματοποιείται στην Κυπριακή
αγορά, οι δραστηριότητες της εταιρείας, δεν έμειναν ανεπηρέαστες από τις σημαντικές μακροοικονομικές
πιέσεις τις οποίες αντιμετώπισε και συνεχίζει να αντιμετωπίζει. Αυτές οι πιέσεις πηγάζουν από τις επιπτώσεις
μιας εξαιρετικά βαθιάς ύφεσης στα οικονομικά του ιδιωτικού τομέα και τη δημοσιονομική εξυγίανση που
απαιτείται ώστε να επιτευχθούν βιώσιμα πρωτογενή πλεονάσματα στον προϋπολογισμό της Κυβέρνησης της
Κυπριακής Δημοκρατίας κατά τα επόμενα έτη. Δεδομένης της υψηλής έκθεσης της Εταιρείας σε Κυπριακές
επιχειρήσεις και νοικοκυριά, η μελλοντική επίδοση της Εταιρείας είναι αλληλένδετη με την Κυπριακή οικονομία
και συσχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με την εξέλιξη της οικονομικής δραστηριότητας στην Κύπρο.
Επιπρόσθετα οι μεταρρυθμίσεις του Μνημονίου Συναντίληψης το οποίο συνάφθηκε με την Τρόικα μαζί με το
Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής, προς αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης περιλαμβάνουν τη
μεταρρύθμιση του χρηματοπιστωτικού τομέα, της δημοσιονομικής πολιτικής και των δημοσιονομικών
διαρθρωτικών μέτρων, τις μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας και τη βελτίωση των αγορών αγαθών και
υπηρεσιών. Η εφαρμογή, οι όροι και οι προϋποθέσεις του ΜΣ είναι αβέβαιες και πιθανόν να επηρεάσουν
δυσμενώς την Εταιρεία.
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5.

Υπηρεσίες και Πακέτα που προσφέρονται

Η Primetel παρέχει τις πιο κάτω υπηρεσίες στα ακόλουθα τμήματα της αγοράς:
 Ιδιώτες/ Νοικοκυριά
Η Primetel παρέχει εναλλακτικές επιλογής συνδυαστικών πακέτων 2Play, 3Play και 4Play προς τους
ιδιώτες και τα νοικοκυριά, τα οποία περιλαμβάνουν σταθερή, προπληρωμένη και κινητή τηλεφωνία
συμβολαίου, ευρυζωνική πρόσβαση και τηλεόραση.
Τηλεφωνία
Για σημαντική εξοικονόμηση στις τηλεφωνικές κλήσεις η Primetel δεν χρεώνει μηνιαίο πάγιο. Αντ 'αυτού,
προσφέρει ένα ευρύ φάσμα τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών με βάση τις τρέχουσες ανάγκες της αγοράς και
σύγχρονες τεχνολογίες.
Διαδίκτυο
Η Primetel προσφέρει Ευρυζωνική πρόσβαση Διαδικτύου, μέσω τεχνολογίας ADSL2+, με τις ακόλουθες
ιδιότητες:
o Ευρυζωνική ταχύτητα από 2Mbps/512Kbps μέχρι και 100Mbps/8192Kbps
o Συνεχής Σύνδεση Internet χωρίς χρονοχρέωση
o Ταυτόχρονη χρήση τηλεφωνίας και Internet (στην ίδια γραμμή)
Κινητή Τηλεφωνία
Η Primetel παρέχει υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας τόσο προπληρωμένης, όσο και συμβολαίου,
προσφέροντας online υπηρεσίες προς τους συνδρομητές, όπως αυτόματη ανανέωση χρόνου ομιλίας για
υπηρεσίες καρτοκινητής, επιλογή ενός νέου αριθμού κινητού τηλεφώνου και online εγγραφή για μηνιαίο
λογαριασμό πληρωμής και τηλέφωνου. Το 2014, η Primetel εξασφάλισε την άδεια για το 3ο δίκτυο
κινητής τηλεφωνίας στην Κύπρο και εξελίχθηκε από MVNO σε MNO. Με την εξασφάλιση αυτής της
άδειας, η εταιρεία από το Μάρτιο 2015, παρέχει υπηρεσίες 4ης γενιάς (4G) για κινητές συσκευές, με
ταχύτητες άνω των 70Mbps.
 Επιχειρήσεις
Διαδίκτυο, σταθερή και κινητή
Η Primetel παρέχει υπηρεσίες τηλεφωνίας προς επιχειρήσεις και επιτρέπουν σημαντική εξοικονόμηση στο
υφιστάμενο τηλεπικοινωνιακό κόστος και εξατομικευμένες λύσεις που να ικανοποιούν τις ανάγκες των
επιχειρήσεων. Η Primetel προσφέρει υψηλής ταχύτητας ευρυζωνικό διαδίκτυο σε ΜΜΕ, επιχειρήσεις και
άλλους μεγάλους οργανισμούς τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα. Με τις υπηρεσίες της
Primetel, οι οργανισμοί μπορούν να επωφεληθούν πλήρως από την τεχνολογία ADSL2 + με τη χρήση της
πρόσβασης υψηλής ταχύτητας και συμμετρικές δυνατότητες, προκειμένου να εξοικονομήσουν χρόνο και
προσπάθεια για την υποδοχή ή / και την αποστολή μεγάλων ψηφιακών αρχείων. Η Primetel έχοντας το
δικό της ανεξάρτητο δίκτυο, μπορεί να προσφέρει ένα σύνολο των ευρυζωνικών υπηρεσιών που έχουν
σχεδιαστεί για να παρέχουν μια μεγάλη ποικιλία από επιλογές.
Η Primetel διαθέτει Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου, το οποίο λειτουργεί σε 24ωρη βάση και συνδέσεις με
πολλές διεθνείς γραμμές για καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών. Το Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου
παρακολουθεί κάθε διεθνή σύνδεση σε μια βάση 24x7x365 ώστε να εξασφαλίσει ότι ακόμη και τα πιο
αυστηρά κριτήρια πληρούνται.
Δίκτυο, δεδομένα και υπηρεσίες φιλοξενίας
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 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.
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 Υπηρεσίες που προσφέρονται σε Άλλους Φορείς Τηλεπικοινωνιών (Φωνή, Διαδίκτυο,
Δεδομένα)
Φωνή
Η Primetel προσφέρει υπηρεσίες τερματισμού και διαβίβασης φωνής (voice termination and transit), δηλ.
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
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.

Δεδομένα
Οι υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων της Primetel προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, από τη
βασική σύνδεση στη παγκόσμια δικτύωση, συμπεριλαμβανομένων των αυτοδιαχειριζομένων ή πλήρως
διαχειριζομένων επιλογών.
Οι υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων περιλαμβάνουν:
• Μισθωμένες Γραμμές (Leased Lines),
• Frame Relay (Αναμετάδοση Πλαισίων) / ATM (Ασύγχρονος Τρόπος Μεταβίβασης),
• Διεθνή κυκλώματα, και
• Συνδέσεις IP.
Τηλεόραση/ Περιεχόμενο
Η Εταιρεία μέσω της τηλεοπτικής της πλατφόρμας, παρέχει στους συνδρομητές της πρόσβαση σε ένα ευρύ
φάσμα τόσο τοπικών, όσο και διεθνών καναλιών, συμπεριλαμβανομένων εξειδικευμένων καναλιών αθλητικού
και κινηματογραφικού περιεχομένου, καθώς και μιας μεγάλης γκάμας θεματικών καναλιών που μεταδίδουν
ντοκιμαντέρ, παιδικά, μουσικά και ψυχαγωγικά προγράμματα. Επίσης, η Εταιρεία συνεργάζεται με μεγάλα
στούντιο του Hollywood, ώστε να παρέχει τη μεγαλύτερη συλλογή κινηματογραφικών ταινιών στην Κύπρο,
μέσω των υπηρεσιών Video on Demand και ταινιών κατά ζήτηση (MovieClub). Επιπλέον, η Primetel παρέχει
ευελιξία στην παρακολούθηση προγραμμάτων στους συνδρομητές της, μέσω των υπηρεσιών Pause Live TV
και 3 Days Back Machine και παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης σε Υψηλή Ευκρίνεια (High Definition,
HD).
H Εταιρεία κατόρθωσε να εξασφαλίσει τα αποκλειστικά τηλεοπτικά δικαιώματα για τη μετάδοση των αγώνων
των ποδοσφαιρικών ομάδων Ομόνοιας Λευκωσίας και Απόλλωνα Λεμεσού, συμφωνίες οι οποίες ανανεώθηκαν
μέσα στο 2014 και επεκτάθηκαν μέχρι το 2019 (οι αρχικές συμφωνίες έληγαν στο τέλος της ποδοσφαιρικής
σεζόν 2015/2016). Επιπρόσθετα, η Εταιρεία έχει εξασφαλίσει τα τηλεοπτικά δικαιώματα για το ισπανικό
πρωτάθλημα ποδοσφαίρου “La Lina”.
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6.

Δίκτυο Εταιρείας

Η Εταιρεία λειτουργεί δίκτυο παγκύπριας κάλυψης και υψηλής απόδοσης ως επίσης και σημεία παρουσίας
(POPs) στην Ελλάδα, τη Ρωσία, τη Γερμανία 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 και
 24x7 Κέντρο Υπηρεσιών Δικτύου
Συνδεσιμότητα 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 συνδεσιμότητα.
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
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.
Δίκτυο Κινητής Τηλεφωνίας
Η Εταιρεία, από την έναρξη παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας ως MVNO, χρησιμοποιούσε το δίκτυο
ασύρματης πρόσβασης (RAN) της ΑΤΗΚ και αργότερα και της MTN. Ως αποτέλεσμα της εξασφάλισης της 3ης
άδειας παροχής κινητής τηλεφωνίας στην Κύπρο, η Εταιρεία είναι στη διαδικασία δημιουργίας δικτύου
ασύρματης πρόσβασης. Από το Μάρτιο 2015, η Εταιρεία παρέχει υπηρεσίες τεχνολογίας LTE/4G.
7.

Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών

Η Εταιρεία διαθέτει δίκτυο 8 κέντρων εξυπηρέτησης πελατών σε όλη την Κύπρο, δύο στη Λευκωσία, τρία στη
Λεμεσό, ένα στη Λάρνακα, ένα στην Πάφο και ένα στο Παραλίμνι. Επιπρόσθετα, διαθέτει δίκτυο
εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων, μέσω των οποίων προωθούνται οι υπηρεσίες/προϊόντα της Εταιρείας. Στο
δίκτυο κέντρων εξυπηρέτησης των πελατών της Εταιρείας έχει πρόσφατα προστεθεί ένα νέο σημείο πώλησης,
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συνάπτοντας συμφωνία με τα καταστήματα «Public», προκειμένου να ενισχύσει την παρουσία της σε
εμπορικά κέντρα σε όλες τις πόλεις στην Κύπρο (έννοια «shop in shop»).
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών

Λευκωσία

Λεωφόρος Λεμεσού 89
2121 Αγλαντζιά
Ηλία Παπακυριακού 24-26, 2415 Έγκωμη

Λεμεσός

Εμπορικό Κέντρο Ακαδημίας Β4
Σπύρου Κυπριανού 9 (Πρώην Ακαδημίας), 4043 Ποταμός Γερμασόγειας
The Maritime Centre
Λεωφόρος Ομονοίας 141, 3045
Λεωφόρος Σπύρου Κυπριανού, Μέσα Γειτονιά (Μακεδονίας) 4001

Λάρνακα
Πάφος

Λεωφόρος Μακαρίου 69, Κατ. 17, 6301

Παραλίμνι

1ης Απριλίου 353, Παραλίμνι 5280

8.

Λεωφόρος Νεόφυτου Νικολαΐδη 17 και γωνία Κιλκίς, Γερακόπετρα Building,
Κατάστημα 1, 8011

Συγκριτικά Πλεονεκτήματα Primetel

Ανεξάρτητος Δικτυακός Κορμός
Ο αξιόπιστος δικτυακός κορμός και το δίκτυο πρόσβασης της PrimeTel είναι ικανά να παρέχουν καινοτόμες
ευρυζωνικές υπηρεσίες Two Play και Triple Play προς τους συνδρομητές της, χωρίς να στηρίζονται στην
υποδομή του κατεστημένου φορέα. Την ίδια στιγμή, το δίκτυο οπτικών ινών της, της εξασφαλίζει συνεχή
παροχή υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις.
Επιπρόσθετα, τον Ιούλιο του 2009, η Primetel απέκτησε πρόσβαση σε ένα διεθνές δίκτυο μέσω της
προσγειάλωσης ενός υποβρύχιου καλωδιακού συστήματος οπτικών ινών, χωρητικότητας 2.7Tbps που φέρει
την ονομασία «Hawk». Αξίζει να σημειωθεί ότι η MTN υπεκμισθώνει χωρητικότητα για τη διεθνή διασύνδεση
της από την Primetel.
Πάροχος Δικτύου Κινητής-Mobile Network Operator (ΜΝΟ)
Από το 2011, όπου η Primetel ξεκίνησε ως Πάροχος Ιδεατού Δικτύου Κινητής, έχει καταφέρει να κερδίσει
μερίδιο αγοράς περίπου 3,55%, που μεταφράζεται σε περίπου 39.000 συνδέσεις 1 . Αναμένεται ότι με την
απόκτηση της 3ης άδειας κινητής τηλεφωνίας η Primetel θα αξιοποιήσει περαιτέρω όχι μόνο τις
δημιουργούμενες νέες ευκαιρίες αλλά και την υφιστάμενη βάση των συνδρομητών της μέσω της δημιουργίας
ευκαιριών διασταυρούμενων πωλήσεων στους υπάρχοντες πελάτες, καθώς η Primetel θα είναι σε θέση να
προσφέρει νέα ανταγωνιστικά σχέδια και υπηρεσίες. Σημειώνεται ότι η πλειονότητα των MNOs σε όλο τον
κόσμο κατέχουν μερίδια αγοράς τουλάχιστον 10%.
Στρατηγική συνεργασία με διεθνής οργανισμούς και φορείς στο τομέα των τηλεπικοινωνιών
Η Εταιρεία έχει συνάψει στρατηγικές συνεργασίες με διεθνείς οργανισμούς στον τομέα των τηλεπικοινωνιών,
όπως η Global Cloud Xchnage (πρώην Reliance Globalcom), η οποία είναι η ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια του
μεγαλύτερου υποβρύχιου καλωδιακού συστήματος οπτικών ινών σε όλο τον κόσμο και με άλλους διεθνείς
φορείς στο χώρο των τηλεπικοινωνιών, όπως η Telefonica, η HOL, Otelglobe κ.λπ.

1

Πηγή: Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων
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9.

Στρατηγικοί Συνεργάτες της Primetel

Η Εταιρεία έχει συνάψει σημαντικές συνεργασίες σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.
ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (ΑΤΗΚ)
Όλες οι συμφωνίες με την ΑΤΗΚ ρυθμίζονται από το ΓΕΡΗΕΤ. Ο σκοπός της κύριας συμφωνίας είναι να
προσδιορίσει τους κανόνες χρήσης της υποδομής τηλεπικοινωνιών της ΑΤΗΚ. Η συμφωνία δεν έχει
συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης, αντικατοπτρίζει το κόστος και ελέγχεται τακτικά από το ΓΕΡΗΕΤ.
Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ)
Η Εταιρεία υπέγραψε, τον Ιούλιο του 2003, συμφωνία με την ΑΗΚ, σύμφωνα με την οποία της έχει χορηγηθεί
άδεια να χρησιμοποιεί τις υποδομές της ΑΗΚ και κυρίως το παγκύπριο δίκτυο οπτικών ινών της.
Η συμφωνία δεν έχει συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης.
ΜΤΝ
Tο 2014, η Primetel και η MTN Κύπρου υπέγραψαν συμφωνία για την ανάπτυξη και έλεγχο της υποδομή του
Δικτύου Ασύρματης Πρόσβασης (Radio Access Network (RAN) που απαιτείται για τις δραστηριότητες τους. Η
συμφωνία περιλαμβάνει κοινή χρήση των φυσικών RAN-υποδομών (κεραίες), αλλά όχι των ραδιοσυχνοτήτων.
Η συμφωνία καθορίζει πώς η Primetel και η ΜΤΝ θα διαμοιράσουν το RAN που είναι από τη φύση του, το πιο
δαπανηρό μέρος ενός δικτύου τόσο από πλευράς κεφαλαίου αλλά και από πλευράς λειτουργικών δαπανών.
Τόσο η Primetel όσο και η ΜΤΝ έχουν το δικό τους δίκτυο κορμού και προσεγγίζουν τους πελάτες τους μέσω
του δικού τους φάσματος συχνοτήτων κατόπιν αδειοδότησης. Ο σκοπός της συμφωνίας με την MTN είναι η
βελτιστοποίηση και των δύο επιχειρήσεων μέσω αύξησης της αποδοτικότητας, δηλαδή μείωση του κόστους
και δημιουργία ενός καλύτερου δικτύου όσον αφορά καλύτερη κάλυψη και τεχνολογία.
Τρίτη Άδεια Κινητής Τηλεφωνίας
Τον Δεκέμβριο του 2013 χορηγήθηκε στην Primetel η 3η κυπριακή άδειας κινητής τηλεφωνίας:
• Η άδεια είναι διάρκειας 15 ετών για τη λειτουργία GSM και συμβατών τεχνολογιών (UMTS, LTE, WiMax και
άλλα).
• Η Primetel υποχρεούται εντός 3 ετών από την υπογραφή της συμφωνίας να παρέχει 40% γεωγραφική
κάλυψη της Κύπρου με 3G ή / και 4G κινητές τεχνολογίες και 65% γεωγραφική κάλυψη εντός 5 ετών από
την υπογραφή της συμφωνίας. Επιπρόσθετα, μέχρι το 2019 η Primetel θα πρέπει να προσφέρει στους
χρήστες ταχύτητα ψηφιακής επικοινωνίας τουλάχιστον 30 Mbps.
ΔΙΕΘΝΗ
Global Cloud Xchange (πρώην Reliance Globalcom)
Τον Μάρτιο του 2008, η Εταιρεία υπέγραψε συμφωνία με την εταιρεία Reliance Globalcom (νυν Global Cloud
Xchage) για την προσγειάλωση του υποβρυχίου καλωδιακού συστήματος οπτικών ινών «Hawk» στην
παραλία της Γεροσκήπου στην Κύπρο. Η Global Cloud Xchange είναι ο ιδιοκτήτης και διαχειριστής του
μεγαλύτερου υποβρύχιου καλωδιακού συστήματος οπτικών ινών σε όλο τον κόσμο.
Αυτή ήταν η πρώτη φορά που μια ανεξάρτητη υποδομή τηλεπικοινωνιών συνδέθηκε με το διεθνές δίκτυο,
εξασφαλίζοντας εναλλακτικές διαδρομές για το νησί.
Με την προσγειάλωση του καλωδιακού συστήματος «Hawk» στην Κύπρο, η Primetel αύξησε τη διεθνή της
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χωρητικότητα. Επιπλέον, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να αποκτήσει πρόσβαση σε πολλά άλλα διεθνή
καλωδιακά συστήματα.
Οι συμβατικές υποχρεώσεις της Primetel περιελάμβαναν την κατασκευή ενός κατάλληλου κτιρίου για την
εγκατάσταση του απαιτούμενου ηλεκτρονικού και μηχανολογικού εξοπλισμού, την κατασκευή υποδομής για
την προσγειάλωση του υποθαλάσσιου καλωδίου στην Κύπρο και τη σύνδεση στο σταθμό προσγειάλωσης με
δικά της έξοδα. Η κατασκευή του κτιρίου και της υποδομής ολοκληρώθηκαν εντός του έτους 2012. Η
Primetel είναι επίσης υπεύθυνη για τη λειτουργία και τη συντήρηση του σταθμού προσγειάλωσης. Η
συμφωνία ισχύει για μια περίοδο δεκαπέντε ετών.
Tamares
Κατά τη διάρκεια του 2012, η Εταιρεία υπέγραψε συμφωνία με την Tamares για την προσγειάλωση ενός
υποθαλάσσιου καλωδίου μεταξύ της Χάιφα Ισραήλ και του σταθμού προσγειάλωσης στο Ανατολικό. Το
καλώδιο, το οποίο λειτουργεί με ταχύτητες μέχρι 100 gigabits το δευτερόλεπτο, χρησιμοποιεί συστήματα
Xtera Communications που βρίσκεται στο Τέξας. Αυτό δίνει στην Εταιρεία τη δυνατότητα πρόσβασης στην
Ευρώπη μέσω του Ισραήλ καθώς και τη δυνατότητα πρόσβασης σε νέες αγορές (Ισραήλ, Ιορδανία, κλπ). Η
συμφωνία αυτή έχει διάρκεια 15 ετών.
10.

Πελατολόγιο

Το πελατολόγιο της Εταιρείας αποτελείται από μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς, από φυσικά πρόσωπα και
από άλλους τηλεπικοινωνιακούς φορείς.
Η Εταιρεία σήμερα παρέχει υπηρεσίες μέσω πέραν των 39.000 συνδέσεων στο τομέα της κινητής
τηλεφωνίας και πέραν των 35.000 συνδέσεων στο τομέα της σταθερής ευρυζωνικής τηλεφωνίας 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.
11.

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 Ε7).
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.
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.

49

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

12.

Προσωπικό του Συγκροτήματος

Ο αριθμός των υπαλλήλων που αποτελούν το ανθρώπινο δυναμικό του Συγκροτήματος ανά κύρια κατηγορία
δραστηριότητας για τα έτη 2012, 2013 και 2014 και κατά την ημερομηνία του παρόντος εγγράφου
παρουσιάζεται στον πιο κάτω πίνακα:
Ημερομηνία
παρόντος
εγγράφου

31/12/2014

5

5

5

4

73

67

52

50

Εξυπηρέτηση πελατών

108

113

105

104

Οικονομικών
και Ρυθμιστικών υποθέσεων

18

21

24

26

Αριθμός προσωπικού
Διοίκηση
Λειτουργικών
υποθέσεων

και

Εμπορικών

31/12/2013

31/12/2012

Τεχνικό τμήμα

108

101

104

107

Σύνολο

312

307

290

291

Το Συγκρότημα δίδει ιδιαίτερη σημασία στη δημιουργία ενός άνετου εργασιακού περιβάλλοντος, μέσα στο
οποίο μπορεί να αναδειχθεί η πραγματική αξία και η συνεισφορά των υπαλλήλων του. Το Συγκρότημα δίδει
επίσης ιδιαίτερη σημασία στην επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού του με ενδοϋπηρεσιακά αλλά και
εξωτερικά σεμινάρια.
Όσον αφορά τη διεύθυνση του Συγκροτήματος, 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.
13.

Διοίκηση και Εποπτεία

13.1

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου και Ανώτατης Διεύθυνσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας απαρτίζεται από τους ακόλουθους:
Περικλής Μαγγλής
Ερμής Στεφάνου
Φίλιππος Βατυλιώτης
Νίκος Έλληνας
Ανδρέας Χριστοδουλίδης
Ιωάννης Τιρκίδης
Ανδρέας Ελευθεριάδης

-

Πρόεδρος (Μη εκτελεστικός, Μη Ανεξάρτητος)
Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικός, Μη Ανεξάρτητος)
Μέλος (Εκτελεστικός, Μη Ανεξάρτητος )
Μέλος (Εκτελεστικός, Μη Ανεξάρτητος)
Μέλος (Εκτελεστικός, Μη Ανεξάρτητος)
Μέλος (Μη Εκτελεστικός, Μη Ανεξάρτητος)
Μέλος (Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος)

Τα μέλη της Ανώτατης Διεύθυνσης της Εταιρείας, είναι τα ακόλουθα:
Ερμής Στεφάνου
Φίλιππος Βατυλιώτης
Νίκος Έλληνας
Στέφανος Στεφάνου
Θεοδόσης Θεοδοσίου
Μαρίνα Παπανικολάου
Κλεάνθης Χατζησωτηρίου
Χρύσανθος Χρίστου

-

Διευθύνων Σύμβουλος
Εκτελεστικός Σύμβουλος
Εκτελεστικός Οικονομικός Σύμβουλος
Ανώτατος Διευθυντής Δραστηριοτήτων
Ανώτατος Εμπορικός Διευθυντής
Ανώτατη Διευθύντρια Εξυπηρέτησης Πελατών
Ανώτατος Διευθυντής Τεχνολογίας
Ανώτατος Οικονομικός Διευθυντής

Βιογραφικά και ιδιότητα των διοικητικών συμβούλων και μελών της διεύθυνσης παρατίθενται στο Μέρος
Ε13.3.
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13.2

Γραμματέας και Σύμβουλοι

Γραμματέας: AAA Regent Consultants Limited, Αρμενίας 39α, 2003 Στρόβολος, Λευκωσία
Ελεγκτές: KPMG Limited, 11, 16ης Ιουνίου 1943, 3022, Λεμεσός
Νομικοί Σύμβουλοι: Ανδρέας Ι. Καρύδης & Σια Δ.Ε.Π.Ε., Μυκηνών 12, Γρ. 41, 1065 Λευκωσία
13.3 Βιογραφικά Σημειώματα και Ιδιότητα Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της
Ανώτατης Διεύθυνσης της Εταιρείας.
Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Περικλής Μαγγλής

Πρόεδρος
Μη Εκτελεστικός, Μη Ανεξάρτητος

Ο κ Περικλής Μαγγλής είναι μη Εκτελεστικός Πρόεδρος της Εταιρείας. Ο κ.
Περικλής Μαγγλής κατέχει διάφορα διπλώματα στη Μηχανική
συμπεριλαμβανομένου του πτυχίου Mechanical Engineering και PhD από το
Massachusetts Institute of Technology. Εργάζεται στην οικογενειακή
επιχείρηση από το 1968, αφότου εργάστηκε για τρία χρόνια στον τομέα
παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και συγκεκριμένα στην Dynatech Corp
στο Κέιμπριτζ της Μασαχουσέτης. Είναι, επίσης, ο Πρόεδρος του Ομίλου
Εταιρειών Μαγγλή.

Ερμής Στεφάνου

Ο κ. Ερμής Στεφάνου είναι κάτοχος πτυχίου Bachelor στη Διοίκηση
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 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 ασχολείτο 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 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 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 Tourist Complex,
ιδιοκτήτες του Sheraton Hotel & Marina στη Λεμεσό, όπου έχει αποκτήσει
μεγάλες εμπειρίες σε θέματα εταιρικής διοίκησης. Από το Μάιο του 2000

Διευθύνων Σύμβουλος
Εκτελεστικός, Μη Ανεξάρτητος

Μέλος
Εκτελεστικός, Μη Ανεξάρτητος

Μέλος
Εκτελεστικός, Μη Ανεξάρτητος

Μέλος
Εκτελεστικός, Μη Ανεξάρτητος
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εργάζεται στον Όμιλο Φραγκούδη & Στεφάνου. Από Μάιο 2013 μέχρι
σήμερα είναι Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της εταιρείας Limassol
Marina Ltd.

Ιωάννης Τιρκίδης

Ο κ. Ιωάννης Τιρκίδης είναι κάτοχος BA in Economics, MA in Business
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 Μαγγλή το 1993 ως Γενικός Διευθυντής.
Από τότε αφοσιώθηκε στην περαιτέρω ανάπτυξη και διαφοροποίηση των
δραστηριοτήτων του Ομίλου Μαγγλή.

Ανδρέας Ελευθεριάδης
Μέλος
Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος

Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων / Μάρκετινγκ στο πανεπιστήμιο Pace της
Νέας Υόρκης (1981). Ακολούθως απέκτησε το µμεταπτυχιακό τίτλο ΜΒΑ
από το ίδιο πανεπιστήμιο (1983). Το 1983 αναγορεύθηκε από πανεπιστήμιο
του New Heaven του Connecticut σε επίτιµο διδάκτορα ανθρωπιστικών
σπουδών. Στον επαγγελματικό τοµέα από το 1981 µέχρι 1982 ως
Λειτουργός Μάρκετινγκ στην Universal Life Insurance Company Ltd.
Ακολούθως εργάστηκε από το 1982 µέχρι το 1983 στην Interamerican Life
Insurance Company Ltd ως διευθυντής µάρκετινγκ και εκπαίδευσης
προσωπικού. Από το 1981 ως σήµερα διδάσκει στο Cyprus College
µάρκετινγκ, διεύθυνση επιχειρήσεων και σεµινάρια σε επαγγελµατίες.
Υπηρέτησε στο Διοικητικό Συμβούλιο της ANKO Telecom. Είναι µέλος του
Διοικητικού Συµβουλίου του Cyprus College και Γενικός Διευθυντής. Υπήρξε
Πρόεδρος του Σώµατος Αξιολόγησης του European Council for Business
Education. Είναι µέλος του American Society for Training and Development,
του Association of International Education και είναι ένας από τους ιδρυτές
του Journal of Business and Society.

Μέλος
Μη Εκτελεστικός, Μη Ανεξάρτητος

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
Ερμής Στεφάνου

Το βιογραφικό του κ. Ερμή Στεφάνου φαίνεται πιο πάνω στα βιογραφικά
σημειώματα των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Φίλιππος Βατυλιώτης

Το βιογραφικό του κ. Φίλιππου Βατυλιώτη φαίνεται πιο πάνω στα
βιογραφικά σημειώματα των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της
Εταιρείας.

Νίκος Έλληνας

Το βιογραφικό του κ. Νίκου Έλληνα φαίνεται πιο πάνω στα βιογραφικά
σημειώματα των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Ανδρέας Χριστοδουλίδης

Το βιογραφικό του κ. Αντρέα Χριστοδουλίδη φαίνεται πιο πάνω στα
βιογραφικά σημειώματα των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της
Εταιρείας.

Στέφανος Στεφάνου

Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων και Marketing στο Πανεπιστήμιο της
Αριζόνα. Έχει εργαστεί στο παρελθόν σε μια ηλεκτρονική επιχείρηση ως
operations manager. Το 2003, εντάχθηκε στην Primetel Plc, όπου κατείχε
τις θέσεις του Διευθυντή Μάρκετινγκ, επικεφαλής των Media, Επικεφαλής
Γραφείου Μάρκετινγκ και Γενικός Εμπορικός Διευθυντής. Από το 2014,
κατέχει τη θέση του Chief Operating Officer στην Εταιρεία. Κατέχει επίσης
διοικητικές θέσεις σε διάφορες εταιρείες του Ομίλου Φραγκούδη &

Διευθύνων Σύμβουλος

Εκτελεστικός Σύμβουλος

Εκτελεστικός Οικονομικός Σύμβουλος

Διευθυντής Επιχειρήσεων

Ανώτατος Διευθυντής Δραστηριοτήτων
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Στεφάνου στους τομείς του Τουρισμού, Ξενοδοχείων, Ναυτιλίας, Μαρίνας,
αναπτύξεως και Ασφάλισης.
Θεοδόσης Θεοδοσίου

Ανώτατος Εμπορικός Διευθυντής

Μαρίνα Παπανικολάου

Ανώτατη
Πελατών

Διευθύντρια

Εξυπηρέτησης

Σπούδασε Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών, με
ειδικότητα στις Τηλεπικοινωνίες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης. Μετά, πήρε MSc in Communications Networks & Software
από το Πανεπιστήμιο του Surrey. Τον Σεπτέμβριο του 2004, εντάχθηκε
στην Primetel όπου κατείχε τις θέσεις του Regulatory Affairs and
Interconnect Manager, R&D Funds Manager, Head of Wholesale and Senior
Business Development Manager.
Από το Σεπτέμβριο του 2014 κατέχει τη θέση του Γενικού Εμπορικού
Διευθυντή της Εταιρείας.
Κατέχει πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων και μεταπτυχιακό τίτλο MBA από το
πανεπιστήμιο Sunderland. Εργάστηκε στην εταιρεία Francoudi and
Stephanou Financial Services ως Back Office Supervisor και στην
Thunderworx Cyprus ως Project Manager. Το 2005, εντάχθηκε στην
Primetel Plc όπου κατείχε τις θέσεις Administration Manager, Customer
Service and Administration Manager και Head of Customer Service. Από το
Μάρτιο 2013 κατέχει τη θέση του Chief Customer Officer (CCO).

Κλεάνθης Χατζησωτηρίου

Κατέχει πτυχίο Computer Science από το London University. Έχει εργαστεί
ως Μηχανικός Συστημάτων σε Front End Processors για την εταιρεία Unisys
για 8 χρόνια (1979-1987). Το 1987 δημιούργησε το πρώτο σύστημα
Αυτόματης Ταμειακής Μηχανής (ΑΤΜ) στην Κύπρο για λογαριασμό της
Λαϊκής Τράπεζας Autobank. Το 1990 ανέλαβε την πλήρη μηχανογράφηση
του ομίλου Louis. Ίδρυσε την Prodata και ήταν αντιπρόσωπος της Datacard
στην Κύπρο. Υλοποίησε την ‘Smart and Contactless card’ για την JCC. Από
το 2012 τελεί καθήκοντα Ανώτατου Διευθυντή Τεχνολογίας στην Primetel
Plc.

Χρύσανθος Χρίστου

Κατέχει πτυχίο Bachelor of Commerce και είναι μέλος του Certified
Practicing Accountants της Αυστραλίας και του Συνδέσμου Εγκεκριμένων
Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ). Έχει εργαστεί σε διάφορους ελεγκτικούς οίκους
της Αυστραλίας καθώς ζούσε εκεί για 20 χρόνια. Όταν επαναπατρίστηκε
στην Κύπρο το 2006 εργάστηκε στην PricewaterhouseCoopers σαν
διευθυντής και μετά στην εταιρεία επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών
Swissport Cyprus Ltd σαν οικονομικός διευθυντής .

Ανώτατος Διευθυντής Τεχνολογίας

Ανώτατος Οικονομικός Διευθυντής

Η επαγγελματική διεύθυνση της Ανώτατης Διεύθυνσης της Εταιρείας είναι η έδρα της Εταιρείας, Λεωφόρος
Ομονοίας 141, The Maritime Centre, 3045 Λεμεσός.
13.4

Θητεία και Λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται σε κάθε ετήσια Γενική Συνέλευση και κατέχουν τη θέση των
μέχρι την επόμενη ετήσια Γενική Συνέλευση κατά την οποία είναι επανεκλέξιμοι.
Στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που έλαβε χώρα στις 26 Σεπτεμβρίου 2014, όλα τα
υφιστάμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας επανεκλέγησαν ομόφωνα στις θέσεις των ως μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι κ.κ. Περικλής Μαγγλής, Ερμής Στεφάνου, Φίλιππος
Βατυλιώτης, Ιωάννης Τιρκίδης, Νίκος Έλληνας, Ανδρέας Χριστοδουλίδης και Ανδρέας Ελευθεριάδης.
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.
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13.5

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

Οι τίτλοι της Εταιρείας με βάση τη νέα Κανονιστική απόφαση του ΧΑΚ (ΚΔΠ 379/2014 ως έχει τροποποιηθεί)
διαπραγματεύονται στην Εναλλακτική Αγορά του ΧΑΚ με σήμανση λόγω έμφασης θέματος στην έκθεση των
ελεγκτών για τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014. Ως
εκ τούτου σε περίπτωση που δεν εφαρμόζει τις πρόνοιες του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, θα πρέπει να
δίνει σχετική επεξήγηση στην Έκθεση Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης της. Η νέα Κανονιστική απόφαση του
ΧΑΚ έχει τεθεί σε ισχύ από στις 20 Απριλίου 2015. Η Εταιρεία στοχεύει στην εφαρμογή των θεσμών και
κανόνων του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης στο μέτρο που της επιτρέπουν οι τρέχουσες συνθήκες. Προς
τούτο το Διοικητικό Συμβούλιο έχει καθορίσει τις τρεις επιτροπές που προβλέπονται από τον Κώδικα, έχει
εκδώσει τους όρους εντολής εκάστης και οι οποίες συνέρχονται όπως προβλέπεται. Η σύσταση των
επιτροπών, η οποία εκ των πραγμάτων δεν ακολουθεί τις προδιαγραφές του Κώδικα, έχει ως ακολούθως:
Επιτροπή Απολαβών
Η Επιτροπή Απολαβών απαρτίζεται από τους κ.κ. Περικλή Μαγγλή (Πρόεδρος), Ερμή Στεφάνου (Μέλος) και
Ιωάννη Τιρκίδη (Μέλος).
Επιτροπή Ελέγχου
Η Επιτροπή Ελέχγου απαρτίζεται από τους κ.κ. Ιωάννη Τιρκίδη (Πρόεδρος) και Περικλή Μαγγλή (Μέλος).
Επιτροπή Διορισμών
Η Επιτροπή Διορισμών απαρτίζεται από τους κ.κ. Ερμή Στεφάνου, (Πρόεδρος), Φίλιππο Βατυλιώτη (Μέλος) και
Νίκο Έλληνα (Μέλος).
13.6

Δηλώσεις Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Ανώτερων Διευθυντικών Στελεχών

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Ανώτερα Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας δήλωσαν τα εξής:
(i)

Δεν διατηρούν οικογενειακούς δεσμούς μέχρι 2ου βαθμού εξ’αγχιστείας με μέλη των διοικητικών,
διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων της Εταιρείας ή διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας εκτός από τους
κ.κ. Ερμής Στεφάνου και Στέφανος Στεφάνου που είναι αδέλφια.

(ii) Δεν υφίστανται καταδικαστικές αποφάσεις ποινικού δικαστηρίου εναντίον τους για τέλεση δόλιας πράξης
κατά τα πέντε τελευταία έτη.
(iii) Δεν συμμετείχαν σε οποιαδήποτε 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 εποπτικών αρχών (συμπεριλαμβανομένων τυχόν επαγγελματικών οργανώσεων στις
οποίες μετέχουν), και δεν έχουν παρεμποδιστεί από δικαστήριο να ενεργούν με την ιδιότητα του μέλους
της διοίκησης της Εταιρείας ή να παρέμβουν στη διαχείριση ή στο χειρισμό των υποθέσεων της Εταιρείας
κατά τη διάρκεια των πέντε τελευταίων ετών.
(v) Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το αξίωμά τους δεν δημιουργούν στο πρόσωπό τους οποιαδήποτε
σύγκρουση με ιδιωτικά τους συμφέροντα ή άλλες υποχρεώσεις τους.
(vi) Η τοποθέτηση στο αξίωμά τους δεν είναι αποτέλεσμα οποιασδήποτε ρύθμισης ή συμφωνίας μετόχων της
Εταιρείας ή συμφωνίας μεταξύ της Εταιρείας και πελατών της, προμηθευτών της ή άλλων προσώπων.
(vii) Πλην των περιορισμών που προκύπτουν από την κείμενη νομοθεσία, δεν υφίσταται στο πρόσωπό τους
οποιοσδήποτε συμβατικός περιορισμός ο οποίος αφορά τη διάθεση, εντός ορισμένης χρονικής περιόδου,
των κινητών αξιών της Εταιρείας που κατέχουν.
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13.7 Συμμετοχή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ανώτατης Διεύθυνσης στη Διοίκηση
άλλων Εταιρειών ή Συνεταιρισμών
Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται οι συμμετοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στα διοικητικά
συμβούλια άλλων εταιρειών κατά τα τελευταία πέντε χρόνια. Εκτός όπου αναφέρεται, οι πιο κάτω διατηρούν
τις εν λόγω θέσεις/ συμμετοχές μέχρι σήμερα.
Όνομα Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου και Ονόματα
Εταιρειών ή Συνεταιρισμών

Καθεστώς Εταιρείας
(Ιδιωτική ή δημόσια)

Συμμετοχή
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

M&S Medproperties Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Silverlink Investments Ltd

Ιδιωτική

Όχι

R&D Primetel Ltd

Ιδιωτική

Όχι

Aeolos Swiss (Capo Bay) Ltd

Ιδιωτική

Ναι

All Trade Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Alpha Copy Ltd

Ιδιωτική

Ναι

F&S Telecom Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Francoudi & Stephanou Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Goodhope Investments Ltd

Ιδιωτική

Ναι

HNS Holdings Ltd

Ιδιωτική

Ναι

HNS Ltd

Ιδιωτική

Ναι

HSS Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Logica Developments Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Teledev East Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Thunderworx 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

Περικλής Μαγγλής

Ερμής Στεφάνου
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Austria Aviation Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Hollandia Aviation Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Alert Management Services Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Lametus Holdings Limited

Ιδιωτική

Ναι

Incagold Capital S.A.

Ιδιωτική

Ναι

Repina Holdings Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Elvora Holdings Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Velister Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Limassol Marina Ltd

Ιδιωτική

Ναι

M&S Medproperties Ltd

Ιδιωτική

Ναι

R&D Primetel Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Silverlink Investments Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Tienhoven Investments Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Teledev East Ltd

Ιδιωτική

Ναι

CTT Management Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Vatiliotis & Vatiliotou Consultancy Services Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Thuderworx Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Alipos Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Tsiero Estates Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Teleset Networks PCL

Δημόσια

Όχι

GCC (computers) Ltd

Ιδιωτική

Όχι

M&S Medproperties Ltd

Ιδιωτική

Όχι

Silverlink Investments Ltd

Ιδιωτική

Όχι

R&D Primetel Ltd

Ιδιωτική

Όχι

All Trade Ltd

Ιδιωτική

Ναι

HNS Ltd

Ιδιωτική

Ναι

HNS Holdings Ltd

Ιδιωτική

Ναι

NPE Investments Ltd

Ιδιωτική

Ναι

2 Serve Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Thunderworx Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Lametus Holdings Limited

Ιδιωτική

Ναι

Federated Agencies Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Elvora Holdings Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Φίλιππος Βατυλιώτης

Νίκος Έλληνας
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Repina Holdings Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Tienhoven Investments Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Primetel Media Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Thunderworx Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Velister Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Limassol Marina Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Manglis (Holdings) Ltd

Ιδιωτική

Ναι

A.A Nationalland Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Ayios Andronicos Developement Co. Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Archangelos Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Thunderworx Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Teleset Networks PCL

Δημόσια

Όχι

Bidium Trading Ltd

Ιδιωτική

Ναι

C.C.A. Institute (Cyprus) Ltd

Ιδιωτική

Ναι

A.S. Holdings Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Eupro Investments Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Ανδρέας Χριστοδουλίδης

Ιωάννης Τιρκίδης

Αντρέας Ελευθεριάδης

Σημειώνεται ότι ουδεμία επιχειρηματική σχέση, συμφωνία, σύμβαση ή συναλλαγή υπάρχει μεταξύ της
Εταιρείας και των παραπάνω εταιρειών, πλην αυτών που αναφέρονται στο Μέρος Ε22.
14.

Κεφάλαια και Κεφαλαιακή Διάρθρωση

14.1

Μετοχικό Κεφάλαιο

Κατά την ημερομηνία του παρόντος εγγράφου, το Εγκεκριμένο Μετοχικό Κεφάλαιο της Primetel Plc ανέρχεται
σε €42.500.000 και είναι διαιρεμένο σε 4.250.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας €0,01 η κάθε μια. Το
Εκδομένο Μετοχικό Κεφάλαιο της Primetel Plc ανέρχεται σε €7.124.396,56 και είναι διαιρεμένο σε
712.439.656 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,01 η κάθε μια.
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14.2

Εξέλιξη Μετοχικού Κεφαλαίου

Εξέλιξη Εγκεκριμένου Μετοχικού Κεφαλαίου


Κατά την 1η Ιανουαρίου 2011, το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόταν σε
€42.500.000 διαιρεμένο σε 850.000.000 μετοχές των €0,05 η καθεμιά.



Στις 27 Φεβρουαρίου 2014 το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε από €42.500.000
διαιρεμένο σε 850.000.000 μετοχές των €0,05 η καθεμιά σε €8.500.000 διαιρεμένο σε 850.000.000
μετοχές ονομαστικής αξίας €0,01 η καθεμιά.



Αμέσως μετά τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας όπως περιγράφεται πιο πάνω, το
εγκεκριμένο κεφάλαιο της Εταιρείας επαναυξήθηκε στο ποσό των €42.500.000 διαιρεμένο σε
4.250.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας €0,01 η καθεμιά δια της δημιουργίας 3.400.000.000 νέων
συνήθων μετοχών ονομαστικής αξίας €0,01 η καθεμιά.

Εξέλιξη Εκδομένου Μετοχικού Κεφαλαίου


Κατά την 1η Ιανουαρίου 2011, το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόταν σε €9.560.991
διαιρεμένο σε 191.219.828 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,05 η καθεμιά.



Στις 28 Μαρτίου 2011 μετά από εξάσκηση Δικαιωμάτων Προτίμησης βάσει Ενημερωτικού Δελτίου
ημερομηνίας 4 Ιανουαρίου 2011, εκδόθηκαν 191.219.828 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,05 η
καθεμιά στην τιμή της ονομαστικής τους αξία.



Στις 27 Φεβρουαρίου 2014, το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε από €19.121.982,80,
διαιρεμένο σε 382.439.656 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,05 η καθεμιά σε €3.824.396,56
διαιρεμένο σε 382.439.656 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,01 η καθεμιά. Με τη μείωση του
εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά €15.297.586,24 διεγράφη αντίστοιχο ποσό από τις
συσσωρευμένες ζημιές της Εταιρείας.



Στις 19 Μαΐου 2014, εκδόθηκαν 258.000.000 νέες συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,01 η καθεμιά με
συνολική αξία €2.580.000 και σε υπεραξία €0,015 ανά μετοχή που ανέρχεται σε €3.870.000. Από αυτές τις
μετοχές οι 198.000.000 παραχωρήθηκαν προς κύριους μετόχους και συγγενικές εταιρείες αυτών έναντι
αποπληρωμής δανείων και άλλων οφειλών (ή μέρος αυτών) που η Εταιρεία τους όφειλε προς €0,025 ανά
μετοχή συνολικού ύψους €4.950.000. Οι υπόλοιπες 60.000.000 μετοχές παραχωρήθηκαν προς υφιστάμενο
μέτοχο έναντι καταβολής μετρητών προς €0,025 η καθεμιά συνολικού ύψους €1.500.000.



Στις 9 Σεπτεμβρίου 2014, εκδόθηκαν 72.000.000 νέες συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,01 η
καθεμία. Εκ των ανωτέρω εκδομένων μετοχών, οι 12.000.000 παραχωρήθηκαν προς τον κύριο μέτοχο
Celltech Ltd έναντι αποπληρωμής (κεφαλαιοποίησης) δανείων ή/και άλλων οφειλών (ή μέρους αυτών) που
η Εταιρεία του όφειλε, προς €0,025 η καθεμιά, ήτοι για το συνολικό ποσό των €300.000. Οι υπόλοιπες εκ
των ανωτέρω, δηλ. 60.000.000, μετοχές παραχωρήθηκαν προς τον υφιστάμενο μέτοχο Dubris Trading Ltd
έναντι καταβολής μετρητών προς €0,025 η καθεμιά, ήτοι για το συνολικό ποσό του €1.500.000.

Μετοχικό Κεφάλαιο

Ημερομηνία
Ενημερωτικού
Δελτίου

31.12.2014

31.12.2013

31.12.2012

31.12.2011

€0,01

€ 0,01

€ 0,05

€ 0,05

€ 0,05

4.250.000.000

4.250.000.000

850.000.000

850.000.000

850.000.000

Εγκεκριμένο (ονομ. αξία)

€42.500.000

€42.500.000

€42.500.000

42.500.000

42.500.000

Εκδομένο και πλήρως
πληρωμένο (μετοχές)
Εκδομένο και πλήρως
πληρωμένο (ονομ. αξία)

712.439.656

712.439.656

382.439.656

382.439.656

382.439.656

€7.124.396,56

€7.124.396,56

€19.121.983

€19.121.983

€19.121.983

Ονομαστική Αξία Μετοχής
Εγκεκριμένο (μετοχές)
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Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την κίνηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το έτος 2014:
2014
Αριθμός μετοχών

Εγκεκριμένο
Συνήθεις μετοχές του €0,01 (2013: €0,05) η καθεμιά
Κεφάλαιο που εκδόθηκε και πληρώθηκε εξ' ολοκλήρου
Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου
Μείωση ονομαστικής αξίας μετοχών
Έκδοση μετοχών

14.3

4.250.000.000

2014
€
42.500.000

382.439.656

19.121.983

-

(15.297.586)

330.000.000
712.439.656

3.300.000
7.124.397

Κύριοι Μέτοχοι και Συμφέρον Διοικητικών Συμβούλων

14.3.1 Κύριοι Μέτοχοι
Οι κύριοι μέτοχοι της Εταιρείας κατά την ημερομηνία του παρόντος εγγράφου, οι οποίοι άμεσα ή έμμεσα
κατέχουν ποσοστό συνήθων μετοχών πέραν του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας είναι οι
ακόλουθοι:
Μέτοχος

Αριθμός Μετοχών

Ποσοστό
%

Περικλής Μαγγλής *

317.978.193

44,63%

Celltech Limited

203.520.511

28,57%

Ερμής Στεφάνου**

77.209.194

10,84%

Dubris Trading Limited

71.216.878

10,00%

669.924.776

94,04%

Σύνολο

*Το ποσοστό της εταιρείας Manglis (Holdings) Limited (239.315.630 μετοχές με ποσοστό 33,59%) η οποία είναι και κύριος μέτοχος άνω
του 5% συμπεριλαμβάνεται μία μόνο φορά στο ποσοστό του κ. Περικλή Μαγγλή.
*Το ποσοστό της εταιρείας Thunderworx Limited (58.521.327 μετοχές με ποσοστό 8,21%) η οποία είναι και κύριος μέτοχος άνω του 5%
συμπεριλαμβάνεται μία μόνο φορά στο ποσοστό του κ. Περικλή Μαγγλή και δεν περιλαμβάνεται στο ποσοστό του κ. Ερμή Στεφάνου.
*To ποσοστό της Εταιρείας Teledev East Limited (16.875.534 μετοχές με ποσοστό 2,37%) συμπεριλαμβάνεται μια φορά στο ποσοστό
του κ. Περικλή Μαγγλή και όχι στο ποσοστό του κ. Ερμή Στεφάνου.
**To ποσοστό της εταιρείας HNS Limited (25.827.192 μετοχές με ποσοστό 3,63%) συμπεριλαμβάνεται στο ποσοστό του κ. Ερμή
Στεφάνου.
** Το ποσοστό της εταιρείας Lametus Holdings Limited (50.800.000 με ποσοστό 7,13%), η οποία είναι και κύριος μέτοχος άνω του 5%,
συμπεριλαμβάνεται στο ποσοστό του κ. Ερμή Στεφάνου.

Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι και οι αξιωματούχοι της Εταιρείας κατέχουν τον πιο κάτω αριθμό σύνηθων μετοχών
άμεσα ή έμμεσα:
Όνομα Μέλους

Αριθμός
Μετοχών
Άμεσα

Αριθμός
Μετοχών
Έμμεσα

Σύνολο

Ποσοστό
%

Περικλής Μαγγλής1

3.265.702

314.712.491

317.978.193

44,63%

582.002

76.627.192

77.209.194

10,84%

2.441.250

0

2.441.250

0,34%

180.000

0

180.000

0,03%

Ερμής Στεφάνου

2

Φίλιππος Βατυλιώτης

2

Νίκος Έλληνας
Ιωάννης Τιρκίδης
Ανδρέας Χριστοδουλίδης
Ανδρέας Ελευθεριάδης
Σύνολο

1

0

1

0,00%

70.000

0

70.000

0,01%

529.039

0

529.039

0,07%

7.067.994

391.339.683

398.407.677

55,92%
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1

Το ποσοστό της έμμεσης συμμετοχής του κ. Περικλή Μαγγλή προκύπτει μέσω των μετοχών που κατέχει στην εταιρεία Teledev East
Limited, στην εταιρεία Manglis (Holdings) Limited και στην Εταιρεία Thunderworx Limited, οι οποίες τελευταίες δύο είναι μεγαλομέτοχοι
(πέραν του 5%) της Primetel Plc.
2
Το ποσοστό της έμμεσης συμμετοχής του κ. Ερμή Στεφάνου και του κ. Φίλιππου Βατυλιώτη που προκύπτει μέσω των μετοχών που
κατέχουν έμμεσα στην εταιρεία Teledev East Limited και Thunderworx Ltd (μεγαλομέτοχο της Primetel Plc) έχουν υπολογισθεί στον κ.
Περικλή Μαγγλή, 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. Το ποσοστό της έμμεσης
συμμετοχής του κ. Ερμή Στεφάνου που παρουσιάζεται προκύπτει μέσω των μετοχών που κατέχουν οι εταιρείες HNS Limited και Lametus
Holdings Limited, η οποία είναι μεγαλομέτοχος (πέραν του 5%) της Primetel Plc.

Σημειώνεται ότι όλες οι πιο πάνω μετοχές των κύριων μετόχων και Διοικητικών Συμβούλων έχουν τα ίδια
δικαιώματα.
14.3.2 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.
Κατά την ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου δεν υφίσταται οποιοσδήποτε κύριος μέτοχος ο οποίος να
κατέχει ή να ασκεί έλεγχο από μόνος του στην Εταιρεία, άμεσα ή έμμεσα. Παρόλα αυτά, οι κύριοι μέτοχοι κ.κ.
Περικλής Μαγγλής και Ερμής Στεφάνου, εκτός από κύριοι μέτοχοι κατέχουν και τη θέση του Προέδρου του
Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και του Διευθύνοντος Συμβούλου αντίστοιχα.
Η Διεύθυνση της Εταιρείας διασφαλίζει ότι οποιοσδήποτε έλεγχος σε αυτήν δεν ασκείται με τρόπο
καταχρηστικό, καθώς η Εταιρεία στοχεύει στην εφαρμογή των θεσμών και κανόνων του Κώδικα Εταιρικής
Διακυβέρνησης στο μέτρο που της επιτρέπουν οι τρέχουσες συνθήκες και προς τούτο το Διοικητικό Συμβούλιο
έχει ορίσει τις τρεις επιτροπές που προβλέπονται από τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και οι οποίες
συνέρχονται όπως προβλέπεται. Σημειώνεται ότι, οι τίτλοι της Εταιρείας με βάση τη νέα Κανονιστική απόφαση
του ΧΑΚ (ΚΔΠ 379/2014 ως έχει τροποποιηθεί) διαπραγματεύονται στην Εναλλακτική Αγορά του ΧΑΚ με
σήμανση, λόγω έμφασης θέματος στην έκθεση των ελεγκτών για τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014. Ως εκ τούτου, σε περίπτωση που δεν εφαρμόζει τις πρόνοιες
του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, θα πρέπει να δίνει σχετική επεξήγηση στην Έκθεση Περί Εταιρικής
Διακυβέρνησης της. Η νέα Κανονιστική απόφαση του ΧΑΚ έχει τεθεί σε ισχύ στις 20 Απριλίου 2015.
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14.4

Κεφαλαιοποίηση και Βαθμός Χρέωσης Εκδότη

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται στοιχεία με βάση τους μη ελεγμένους λογαριασμούς διοίκησης του
Συγκροτήματος κατά τις 30 Απριλίου 2015, για την κατάσταση του χρηματοοικονομικού χρέους και των ιδίων
κεφαλαίων του Συγκροτήματος. Η διεύθυνση του Συγκροτήματος δηλώνει ότι δεν υπάρχουν σημαντικές
μεταβολές στο βαθμό χρέωσης από τις 30 Απριλίου 2015 μέχρι την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού
Δελτίου.

30/04/2015
€
ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ
Ολικό τρέχον χρέος
Εξασφαλισμένο

-

Εγγυημένο

59.699.923

Μη εξασφαλισμένο / Μη εγγυημένο

3.752.919

Ολικό μακροπρόθεσμο χρέος
Εξασφαλισμένο

-

Εγγυημένο

-

Μη εξασφαλισμένο / Μη εγγυημένο

-

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό Κεφάλαιο

7.124.397

Νόμιμο αποθεματικό

9.662.000

Άλλα αποθεματικά

(17.742.314)

ΟΛΙΚΟ

62.496.925

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται στοιχεία με βάση μη ελεγμένους λογαριασμούς διοίκησης του
Συγκροτήματος κατά τις 30 Απριλίου 2015 και για την κατάσταση του καθαρού χρηματοοικονομικού χρέους
του Συγκροτήματος. Η διεύθυνση του Συγκροτήματος δηλώνει ότι δεν υπάρχουν σημαντικές μεταβολές στην
κατάσταση του καθαρού χρηματοοικονομικού χρέους από τις 30 Απριλίου 2015 μέχρι την ημερομηνία του
παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.
30/04/2015
€
A.Μετρητά

1.141.238

B.Αντίστοιχα μετρητών

-

Γ.Επενδύσεις για εμπορία

-

Δ. Ρευστότητα (Δ)=(Α)+(Β)+(Γ)

1.141.238

Ε. Τρέχον λογαριασμός εισπρακτέος

1.141.238

Ζ.Τρέχον τραπεζικό δάνειο

-

Η.Τρέχον μέρος μακροπρόθεσμου δανείου & τρεχούμενοι λογαριασμοί τραπεζών
Θ.Προκαταβολές για απόκτηση μετοχών επιστρεπτέες

(63.369.499)
-

Ι. Τρέχον χρηματοοικονομικό χρέος (Ι)=(Ζ)+(Η)+(Θ)
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Κ. Καθαρή τρέχουσα χρηματοοικονομική θέση (Κ)=(Ι)-(Ε)

(62.228.261)

Λ. Μακροπρόθεσμα δάνεια

-

Μ. Χρεόγραφα εκδομένα

-

Ν. Άλλα μακροπρόθεσμα δάνεια

-

Ξ.Μακροπρόθεσμο χρηματοοικονομικό χρέος (Ξ)=(Λ)+(Μ)+(Ν)

-

Ο. Καθαρό χρηματοοικονομικό χρέος (Ο)=(Κ)+(Ξ)

(62.228.261)

Συγκεκριμένα, το Συγκρότημα στις 30 Απριλίου 2015 είχε ανειλημμένες υποχρεώσεις για δικαιώματα χρήσης,
τηλεοπτικά δικαιώματα, κ.α., συνολικού ύψους €21.618.733 (31 Δεκεμβρίου 2013: €21.460.665).
Επιπρόσθετα, με βάση την υφιστάμενη συμφωνία της Εταιρείας με την Α.Η.Κ. η Εταιρεία θα καταβάλλει στην
Α.Η.Κ. 3% επί των καθαρών ετήσιων κερδών της.
Το Συγκρότημα έχει δεσμευτεί με διάφορα συμβόλαια που σχετίζονται με μη ακυρώσιμες λειτουργικές
μισθώσεις για ενοικιαστήρια συμβόλαια για γραφεία και καταστήματα με τη μέθοδο της εκμίσθωσης (leasing).
Αυτές οι εκμισθώσεις μπορούν να ακυρωθούν μόνο με τη συγκατάθεση των δύο μερών. Οι συνολικές
υποχρεώσεις του Συγκροτήματος στις 30 Απριλίου 2015 αναλύονται ως ακολούθως:
30.04.2015
Πληρωτέες εντός ενός έτους
Πληρωτέες μεταξύ ενός και πέντε ετών

31.12.2014

31.12.2013

€

€

€

568.470

598.010

600.336

354.560

508.050

598.495

1.347.303

1.356.288

1.379.934

2.270.333

2.462.348

2.578.765

31.12.2014
€

31.12.2013
€

31.12.2012
€

500 ομόλογα των €10.000 το καθένα

-

5.000.000

5.000.000

Μείον έξοδα έκδοσης ομολόγων

-

(3.098)

(9.292)

-

4.996.902

4.990.708

Πληρωτέες πέραν των πέντε ετών

14.5

Ομόλογα

Στις 21 Ιουλίου 2009, η Εταιρεία έκδωσε 500 ομόλογα ονομαστικής αξίας €10.000 το καθένα με ημερομηνία
λήξης 30 Ιουνίου 2014. Τα ομόλογα έφεραν σταθερό ετήσιο επιτόκιο 6,75% επί της ονομαστικής αξίας.
Στις 21 Ιουλίου 2014 τα πιο πάνω ομόλογα έχουν πληρωθεί στους κατόχους τους με δανεισμό της Εταιρείας
από την Τράπεζα Κύπρου.
14.6

Επάρκεια Κεφαλαίου Κίνησης

Με βάση τα οικονομικά στοιχεία για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 το κεφάλαιο κίνησης της
Εταιρείας δεν επαρκεί για τις τρέχουσες απαιτήσεις της για τους επόμενους 12 μήνες από την ημερομηνία του
παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου. Συγκεκριμένα, η Εταιρεία στις 31 Δεκεμβρίου 2014, παρουσιάζει αρνητικό
κεφάλαιο κίνησης ύψους €64,0 εκατ.
Όπως φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα και με βάση τις ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του
Συγκροτήματος για τα έτη 2012 και 2013 και τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος
2014, η Εταιρεία παρουσιάζει αρνητικό κεφάλαιο κίνησης για τα έτη 2012, 2013 και 2014.

62

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

31.12.2014
€

31.12.2013
€

31.12.2012
€

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

10.750.355
(74.701.648)

11.708.866
(74.442.096)

10.013.739
(21.469.263)

Κεφάλαιο κίνησης

(63.951.293)

(62.733.230)

(11.455.524)

Το αρνητικό κεφάλαιο κίνησης είναι αποτέλεσμα των εξής παραγόντων:


Κατά το έτος 2013 η Εταιρεία έχει ταξινομήσει τα μακροπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια ύψους €47,2
εκατ. στις τρέχουσες υποχρεώσεις καθώς η τράπεζα έχει το δικαίωμα να απαιτήσει την άμεση
αποπληρωμή τους εξαιτίας της αδυναμίας της Εταιρείας να τηρήσει τους όρους αποπληρωμής τους. Η
τράπεζα δεν έχει ζητήσει επίσπευση της αποπληρωμής των δανείων και οι όροι των δανείων δεν έχουν
αλλάξει. Ωστόσο, η Εταιρεία βρίσκεται στην διαδικασία διαπραγμάτευσης με την τράπεζα νέου
προγράμματος αποπληρωμής δανείων.



Οι τρέχουσες εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2014 ανέρχονται σε €12,6 εκατ.
και αποτελούνται κυρίως από πιστωτές εμπορίου και πιστωτικά υπόλοιπα τρεχούμενων λογαριασμών
μετόχων που ανέρχονται σε €12,4 εκατ. και €73.106 αντίστοιχα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θεωρεί ότι οι ανάγκες για κεφάλαιο κίνησης είναι άμεσες και επιτακτικές
για τη βιωσιμότητα της Εταιρείας.
Ως εκ τούτου η Εταιρεία λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα για να καλύψει τις ανάγκες της σε κεφάλαιο κίνησης:
i.
βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τους δανειστές της για αναδιάρθρωση του δανεισμού της
Εταιρείας.
ii.
εφαρμόζει μέτρα μείωσης των λειτουργικών εξόδων της για εξοικονόμηση ρευστότητας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας πιστεύει στην ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει ως συνεχιζόμενη
δραστηριότητα συνεκτιμώντας τα ακόλουθα δεδομένα:
(α) H Εταιρεία βρίσκεται σε διαπραγμάτευση με την τράπεζα για την αναδιάρθρωση των οφειλόμενων
δανείων και διαφοροποίηση των όρων αποπληρωμής, περιλαμβανομένων και επιμήκυνση της περιόδου
αποπληρωμής. Η διεύθυνση πιστεύει ότι εντός εύλογου χρονικού διαστήματος τα δύο μέρη θα
καταλήξουν σε συμφωνία για την αναδιάρθρωση των όρων δανεισμού ώστε τα δάνεια να καταστούν
εξυπηρετούμενα.
(β) Οι κύριοι μέτοχοι της Εταιρείας έχουν παράσχει γραπτές διαβεβαιώσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο της
Εταιρείας ότι αν παραστεί ανάγκη, έχουν τη δυνατότητα και τη θέληση να ενισχύσουν οικονομικά την
Εταιρεία ώστε να συνεχίσει ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα για τους επόμενους 12 μήνες.
(γ) Λόγω της φύσης των εργασιών της Εταιρείας έχουν δημιουργηθεί σημαντικές ταμειακές εισροές από
εργασίες ως αποτέλεσμα της είσπραξης των δικαιωμάτων από τους συνδρομητές της σε τακτική (μηνιαία)
βάση.
(δ) Παρά την πρωτοφανή οικονομική κρίση στην Κύπρο η πελατειακή βάση της Εταιρείας
παρουσιάζει αύξηση με αποτέλεσμα τόσο τα έσοδα όσο και οι καθαρές ταμειακές εισροές από εργασίες
να παρουσιάζουν συνεχή αύξηση.
Το Διοικητικό Συμβούλιο πιστεύει στην επιτυχή πραγματοποίηση των ανωτέρω μέτρων εντός των επομένων
12 μηνών και τα οποία αναμένεται να καλύψουν τις ανάγκες της Εταιρείας σε κεφάλαιο κίνησης.
Σε περίπτωση που η Εταιρεία δεν καταφέρει την επιτυχή πραγματοποίηση των ανωτέρω μέτρων για
ικανοποίηση των αναγκών της σε κεφάλαιο κίνησης τότε η βιωσιμότητα της Εταιρείας τίθεται σε κίνδυνο.
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14.7

Προέλευση και Χρήση Ταμειακών Ροών του Συγκροτήματος

Η κεφαλαιουχική δομή του Συγκροτήματος αποτελείται από ίδια κεφάλαια και δανειακά κεφάλαια όπως αυτά
παρουσιάζονται πιο πάνω.
Κύρια πηγή προέλευσης κεφαλαίων και ταμειακών ροών του Συγκροτήματος είναι η ροή μετρητών από
εργασίες και η ροή μετρητών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες.
Με βάση τα οικονομικά στοιχεία για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2014, κύρια πηγή προέλευσης
κεφαλαίων και ταμειακών ροών του Συγκροτήματος είναι η ροή μετρητών από εργασίες ύψους €8.749.841.
14.8

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.
15.

Μερισματική Πολιτική

Κατά τα έτη 2012, 2013 και 2014 δεν καταβλήθηκε οποιοδήποτε μέρισμα.
Η μερισματική πολιτική της Εταιρείας καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο λαμβάνει υπόψη τα
εισοδήματα της Εταιρείας, την οικονομική της κατάσταση, τις κεφαλαιακές της υποχρεώσεις και τις προοπτικές
κερδοφορίας και εγκρίνεται από τη γενική συνέλευση των μετόχων. Κάτω από το πρίσμα αυτό, πρόθεση της
Εταιρείας είναι όπως διανέμει στους μετόχους ικανοποιητικό ποσοστό μερίσματος, αφού λάβει υπόψη και τους
πιο πάνω παράγοντες.
Η Εταιρεία μπορεί σε γενική συνέλευση να δηλώνει μερίσματα, αλλά κανένα μέρισμα θα υπερβαίνει το ποσό
που συνιστούν οι σύμβουλοι.
Δεν υπάρχουν οποιοιδήποτε περιορισμοί στη διανομή μερισμάτων πέραν της ύπαρξης επαρκών αποθεματικών
στους ελεγμένους λογαριασμούς της Εταιρείας, που συντάσσονται σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ/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.
16.

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός

Ιδιόκτητα Ακίνητα

Η Εταιρεία έχει ιδιόκτητη γη στην Γεροσκήπου, η οποία προοριζόταν για ανέγερση ιδιόκτητου σταθμού ο
οποίος επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί για την προσγειάλωση καλωδιακού συστήματος στην Κύπρο. Το
Σεπτέμβριο του 2008 η γη υποθηκεύτηκε για τους δανειακούς σκοπούς της Εταιρείας στην Τράπεζα Κύπρου
Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ.

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.
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.
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.
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-

Η Primetel έχει υπογράψει συμφωνία με τον κο. Θεόδουλο Κωνσταντίνου Ρουσιά από τον οποίο ενοικιάζει
τα γραφεία της στη Λευκωσία στην οδό 28ής Οκτωβρίου 1.

Εξοπλισμός

Για τη 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.
Παρατίθενται πιο κάτω πληροφορίες για τα ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό της Εταιρείας και του
Συγκροτήματος κατά τις τελευταίες τρεις περιόδους χρήσης που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2012, 2013 και
2014.
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και
εξοπλισμός

31.12.2014
€

31.12.2013
€

31.12.2012
€

56.538.885

52.074.165

47.434.422

Προσθήκες

8.892.980

4.860.064

6.174.787

Εκποιήσεις/διαγραφές

(646.012)

(395.344)

(1.235.044)

64.785.853

56.538.885

52.374.165

20.734.410

16.838.292

4.423.015

4.282.489

4.152.045

Τιμή Κτήσης
Αρχή του έτους

Τέλος περιόδου
Αποσβέσεις
Αρχή του έτους
Επιβάρυνση για το έτος
Επί εκποιήσεων/ διαγραφές
Τέλος περιόδου

13.906.852

(636.249)

(386.371)

(1.220.605)

24.521.176

20.734.410

16.838.292

40.264.677

35.804.475

35.535.873

Καθαρή λογιστική αξία
Τέλος περιόδου

Το ποσό των €300.000 που συμπεριλαμβάνεται στις ''Προσθήκες και Βελτιώσεις σε ενοικιαζόμενα κτίρια'' έχει
μεταφερθεί από τον λογαριασμό ''Επενδύσεις σε εξαρτημένες εταιρείες ''και δεν αποτελεί πραγματική πληρωμή
του έτους.
17.

Επενδύσεις

Οι κυριότερες επενδύσεις του Συγκροτήματος κατά τις τελευταίες τρεις περιόδους χρήσης που έληξαν στις
31 Δεκεμβρίου 2014, 2013 και 2012 παρουσιάζονται ως ακολούθως και δεν υπήρξαν σημαντικές νέες
επενδύσεις της Εταιρείας από τις 31 Δεκεμβρίου 2014 μέχρι και την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού
Δελτίου.
17.1

Επένδυση σε συνδεδεμένη εταιρεία
Ποσοστό
Συμμετοχής

31.12.2014
€

31.12.2013
€

31.12.2012
€

Silver Link Investments Ltd

60%

-

-

-

M&S Medproperties Limited

100%

-

300.000

300.000

-

300.000

300.000
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Η εταιρεία Silver Link Investments Limited συστάθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 και έκτοτε παραμένει
αδρανής. Κατά τη διάρκεια του έτους 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο προέβηκε στη συνολική απομείωση στην
αξία της επένδυσης. Κατά τη διάρκεια του έτους 2012, η Εταιρεία προχώρησε στην πλήρη απομείωση της
αξίας της επένδυσης της στην θυγατρική εταιρεία Silver Link Investments Limited η οποία παραμένει αδρανής
από την ίδρυση της.
Στις 6 Νοεμβρίου 2009 η Εταιρεία εξαγόρασε το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Μ & S Medproperties
Limited έναντι του ποσού των €300.000. Η τιμή εξαγοράς καθορίστηκε με βάση την δίκαιη αξία του
δικαιώματος χρήσης γης που κατείχε σύμφωνα με το συμβόλαιο ενοικίασης γης. Την 1 η Ιανουαρίου 2014 το εν
λόγω ενοικιαστήριο συμβόλαιο μεταβιβάστηκε στην Εταιρεία. Με την διευθέτηση αυτή θεωρήθηκε ορθό το
ποσό αυτό να συμπεριληφθεί στο κόστος ανέγερσης του σταθμού προσγειάλωσης οπτικών ινών, στα
''Ακίνητα, Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός'' ο οποίος και έχει ανεγερθεί πάνω στην εν λόγω γη. Ως αποτέλεσμα η
εξαρτημένη εταιρεία παρέμεινε αδρανής και σε μηδενική αξία.
17.2

Άλλες Επενδύσεις
Ποσοστό
Συμμετοχής

31.12.2014
€

31.12.2013
€

31.12.2012
€

Σε τιμή κόστους

Velister Ltd

10,8%

262.500

18.

Ανάλυση Εισοδήματος

18.1

Ανάλυση εισοδήματος κατά τομέα δραστηριότητας

262.500

262.500

Η ανάλυση του συνολικού εισοδήματος του Συγκροτήματος κατά τομέα δραστηριότητας κατά τα έτη 2012,
2013 και 2014 σύμφωνα με τις ετήσιες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις παρατίθεται στον πιο κάτω πίνακα:
Τομέας Δραστηριότητας
Παροχή Υπηρεσιών

2014
€

2013
€

2012
€

41.343.804

40.277.071

33.443.655

Πωλήσεις προϊόντων
Συνολικό Εισόδημα

18.2

320.407

353.883

377.897

41.664.211

40.630.954

33.821.552

Ανάλυση εισοδήματος κατά γεωγραφικό τομέα

Η ανάλυση του συνολικού εισοδήματος του Συγκροτήματος κατά γεωγραφικό τομέα κατά τα έτη 2012, 2013
και 2014 παρατίθεται στον πιο κάτω πίνακα:
Γεωγραφικός Τομέας
Κύπρος
Ευρώπη και Ασία

2014
€

2013
€

2012
€

2011
€

37.007.189

33.530.988

24.493.412

25.551.791

4.423.352

6.872.746

9.222.784

7.071.929

233.670

227.220

105.356

41.664.211

40.630.954

33.821.552

132.309
32.756.029

Άλλες Χώρες
Συνολικό Εισόδημα
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19.

Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες

19.1

Οικονομικές Καταστάσεις

Η Εταιρεία και το Συγκρότημα καταρτίζουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ/ΔΛΠ. Για
τα έτη 2012-2014 οι οικονομικές καταστάσεις έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρείας και του
Συγκροτήματος, KPMG Limited.
Σημειώνεται ότι τα λογιστικά πρότυπα που απαιτούνται με βάση τους περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών
Κύπρου Νόμους και Κανονισμούς είναι τα ΔΠΧΑ/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 οικονομικές καταστάσεις για τα έτη 2012 και 2013 είναι ενοποιημένες, ενώ για το 2014 το Διοικητικό
Συμβούλιο αποφάσισε να μην ετοιμάσει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για το λόγο ότι και οι δύο
εξαρτημένες εταιρείες είναι αδρανείς και δεν είναι σημαντικές. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έκρινε ότι η
ετοιμασία τους δεν θα προσέφερε καμία επιπρόσθετη σημαντική πληροφόρηση στον χρήστη για την
κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων. Ως εκ τούτου, σημειώνεται ότι η κατάσταση λογαριασμού
αποτελεσμάτων και η κατάσταση οικονομικής θέσης για το έτος 2013, έχουν αναπροσαρμοστεί και
παρουσιάζονται σε μη ενοποιημένη βάση, ώστε να θεωρούνται συγκρίσιμες με τις αντίστοιχες καταστάσεις για
το έτος 2014. Η ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων και η ενοποιημένη κατάσταση
οικονομικής θέσης για το έτος 2012 δεν έχουν αναπροσαρμοστεί και ως εκ τούτου, δεν είναι συγκρίσιμες με
τις αντίστοιχες καταστάσεις για τα έτη 2013 και 2014. Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι τα ποσά για το έτος 2013
πηγάζουν από τα ποσά που παρουσιάζονται ως συγκριτικά στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το
έτος 2014.
Oι ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος για τα έτη που έληξαν στις
31 Δεκεμβρίου 2012 και 2013 και οι ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε
στις 31 Δεκεμβρίου 2014, ενσωματώνονται μέσω παραπομπής στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 28 του Κανονισμού 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (όπως
τροποποιήθηκε).
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΑΝ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2012, 2013 ΚΑΙ 2014

Εισοδήματα
Κόστος πωλήσεων
Μεικτό κέρδος

2014
Μη Ενοποιημένη

2013
Μη Ενοποιημένη

2012
Ενοποιημένη

€

€

€

41.664.211

40.630.954

33.821.552

(27.282.366)

(24.624.101)

(19.674.476)

14.381.845

16.006.853

14.147.076

Άλλα εισοδήματα από εργασίες

299.730

383.358

379.579

Έξοδα διανομής και πωλήσεων

(2.002.610)

(1.576.820)

(1.810.892)

(13.414.224)

(13.158.283)

(13.909.803)

-

(251.951)

(4.170)

(735.259)

1.403.157

(1.198.210)

Έσοδα χρηματοδότησης

176

663

21.438

‘Εξοδα χρηματοδότησης

(4.660.929)

(4.346.556)

(4.232.794)

Καθαρά έξοδα
χρηματοδότησης

(4.660.753)

(4.345.893)

(4.211.356)

Ζημιά πριν από τη φορολογία

(5.396.012)

(2.942.736)

(5.409.566)

Έξοδα διοίκησης
Άλλα έξοδα
Κέρδος/(ζημιά) από εργασίες
πριν από τα έσοδα/έξοδα
χρηματοδότησης

Φορολογία
Ζημιά έτους

(13.681)
(5.409.693)

Λοιπά συνολικά έσοδα
Συνολικά έξοδα για το έτος
Βασική και πλήρως
κατανεμημένη ζημιά ανά
μετοχή (σεντ)

(39.185)
(2.981.921)

(63.203)
(5.472.769)

-

-

-

(5.409.693)

(2.981.921)

(5.472.769)

(0,96)

(0,78)

(1,43)

68

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012, 2013 ΚΑΙ 2014
2014

2013

2012

Μη Ενοποιημένη

Μη Ενοποιημένη

Ενοποιημένη

€

€

€

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και
εξοπλισμός

40.264.677

35.804.475

35.535.873

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

34.696.599

23.284.780

25.323.998

917.439

917.439

300.000

-

Ακίνητο για επένδυση

917.439

Επενδύσεις σε εξαρτημένες
εταιρείες

-

Άλλες επενδύσεις

262.500

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις

-

262.500

262.500

1.500.000

-

76.141.215

62.069.194

62.039.810

Αποθέματα

1.208.397

1.010.921

1.101.627

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις

8.102.951

8.926.286

8.137.687

Μετρητά στην τράπεζα και στο
ταμείο

1.439.007

1.771.659

774.425

Σύνολο κυκλοφορούντων
περιουσιακών στοιχείων

10.750.355

11.708.866

10.013.739

Σύνολο περιουσιακών
στοιχείων

86.891.570

73.778.060

72.053.549

Μετοχικό κεφάλαιο

7.124.397

19.121.983

19.121.983

Αποθεματικό έκδοσης μετοχών
υπέρ το άρτιο

9.539.430

4.589.430

4.589.430

(15.291.943)

(25.179.836)

(22.218.392)

Σύνολο μη κυκλοφορούντων
περιουσιακών στοιχείων

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια κεφάλαια

Αποθεματικά - ζημιές
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων που
αναλογούν στους μετόχους
της Εταιρείας

1.371.884

Μη ελέγχουσες συμμετοχές

-

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

1.371.884

(1.468.423)
(1.468.423)

1.493.021
4.000
1.497.021

Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμα δάνεια

-

-

43.307.423

Ομόλογα

-

-

4.990.708

804.387

789.134

Αναβαλλόμενες φορολογικές
υποχρεώσεις

818.038

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις

10.000.000

Σύνολο μη τρεχουσών
υποχρεώσεων

10.818.038
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Τραπεζικά παρατραβήγματα,
δάνεια και χρηματοδοτήσεις

62.094.103

58.401.907

6.468.195

-

-

-

12.607.545

16.032.299

14.993.132

-

7.890

7.936

Σύνολο τρεχουσών
υποχρεώσεων

74.701.648

74.442.096

Σύνολο υποχρεώσεων

85.519.686

75.246.483

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και
υποχρεώσεων

86.891.570

Ομόλογα
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις
Οφειλόμενη φορολογία

70

73.778.060

21.469.263
70.556.528

72.053.549

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΓΙΑ Τα ΕΤΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΑΝ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012, 2013 ΚΑΙ
2014

Ροή μετρητών από εργασίες
Ζημία έτους
Αναπροσαρμογές για:
Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
Απόσβεση προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή
Απόσβεση δικαιωμάτων χρήσης
(Κέρδος)/ζημία από εκποίηση ακινήτων, εγκαταστάσεων και
εξοπλισμού
Τόκους εισπρακτέους
Τόκους πληρωτέους
Φορολογία
Ροή μετρητών από εργασίες πριν τις μεταβολές στο
κεφάλαιο κίνησης
(Αύξηση)/μείωση στα αποθέματα
Μείωση/(αύξηση) στα εισπρακτέα ποσά
(Μείωση)/αύξηση στους πιστωτές και οφειλόμενα έξοδα
Ροή μετρητών από εργασίες
Φορολογία που πληρώθηκε
Καθαρή ροή μετρητών από εργασίες
Ροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες
Πληρωμές για απόκτηση ακινήτων, εγκαταστάσεων και
εξοπλισμού
Εισπράξεις από εκποίηση ακινήτων, εγκαταστάσεων και
εξοπλισμού
Πληρωμές για απόκτηση άυλων περιουσιακών στοιχείων
Άλλες επενδύσεις
Τόκοι που εισπράχθηκαν
Καθαρή ροή μετρητών για επενδυτικές δραστηριότητες

Ροή μετρητών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Είσπραξη από έκδοση μετοχών
Αποπληρωμή ομολόγων
Εισπράξεις από νέα δάνεια
Αποπληρωμή δανείων
Τόκοι που πληρώθηκαν
Καθαρή ροή μετρητών από/(για) χρηματοδοτικές
δραστηριότητες
Καθαρή (μείωση)/αύξηση σε μετρητά και αντίστοιχα μετρητών
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στην αρχή του έτους
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στο τέλος του έτους

19.2

2014
Μη
Ενοποιημένη
€

2013
Μη
Ενοποιημένη
€

2012

(5.409.693)

(2.981.921)

(5.472.769)

4.423.015
845.114
7.088.509

4.282.489
934.801
5.250.896

4.152.045
919.557
5.330.448

(7.954)
(176)
4.346.240
13.681

8.551
(663)
4.103.284
39.185

4.170
(1.541)
3.923.769
63.203

11.298.736
(197.476)
2.323.335
(4.674.754)
8.749.841
(7.920)
8.741.921

11.636.622
90.706
(2.285.256)
1.052.255
10.494.327
(23.932)
10.470.395

80.810
1.195.525
20.964
10.216.181
(52.429)
10.163.752

(8.592.980)

(4.860.064)

(6.174.787)

17.717
(8.095.442)
176
(16.670.529)

422
(4.146.479)
663
(9.005.458)

10.269
(3.095.270)
(250.000)
1.541
(9.508.247)

8.250.000
(4.996.902)
5.000.000
(513.554)

(777.026)

43.347.000
(39.998.320)
(3.923.769)

7.739.544
(189.064)
(968.193)
(1.157.257)

(777.026)
687.911
(1.656.104)
(968.193)

(575.089)
80.416
(1.736.520)
1.656.104

Ενοποιημένη
€

8.918.882

Ελεγκτές

Ελεγκτές της Εταιρείας και του Συγκροτήματος είναι η εταιρεία KPMG Limited (Αριθμός Πιστοποιητικού
Άσκησης Επαγγέλματος Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) Σ069).
Η εταιρεία KPMG Limited έχει ελέγξει τις χρήσεις για τα έτη 2012, 2013 και 2014.
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19.3

Ανάλυση Ιστορικών Αποτελεσμάτων

Ανάλυση αποτελεσμάτων – 31 Δεκεμβρίου 2014

Το 2014 ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα €41,6 εκατομμύρια σε σχέση με €40,6 εκατ. το 2013 παρουσιάζοντας
αύξηση 2,5%.
Το κόστος πωλήσεων κατά το 2014 παρουσιάζεται αυξημένο ανερχόμενο σε €27,3 εκατ. σε σχέση με €24,6
εκατ. κατά το έτος 2013. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του μεικτού κέρδους της Εταιρείας από €16,0
εκατ. το 2013 σε €14,4 εκατ. το 2014 και τη μείωση ποσοστού μεικτού κέρδους επί των πωλήσεων σε 34,5%
το 2014, έναντι 39,4% το 2013).
Η Εταιρεία παρουσίασε ζημιά ύψους €735.259 κατά το έτος 2014 σε σχέση με κέρδος ύψους €1.403.157 κατά
το έτος 2013.
Τα έξοδα χρηματοδότησης παρουσίασαν αύξηση της τάξης του 7%.

Ανάλυση Κατάστασης Οικονομικής Θέσης – 31 Δεκεμβρίου 2014
Ακίνητα, Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός: Τα ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός της Εταιρείας
ανήλθαν σε €40,3 εκατ. για το έτος 2014 σε σχέση με €35,8 εκατ. το 2013. Στο ποσό αυτό για το 2014
συμπεριλαμβάνεται ποσό ύψους €300.000, το οποίο αφορούσε δικαίωμα χρήσης γης που κατείχε η Μ & S
Medproperties Limited σύμφωνα με συμβόλαιο ενοικίασης γης. Κατά το 2014, το εν λόγω ενοικιαστήριο
συμβόλαιο μεταβιβάστηκε στην Εταιρεία και το ποσό των €300.000, έχει μεταφερθεί από τον λογαριασμό
''Επενδύσεις σε εξαρτημένες εταιρείες'' και δεν αποτελεί πραγματική πληρωμή του έτους. Το ποσό που
πληρώθηκε για προσθήκες το 2014 ήταν €8.592.980 όπως παρουσιάζεται στην Κατάσταση Ταμειακών Ροών
και αφορούσαν πληρωμές για απόκτηση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.
Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία: Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία κατά το 2014 παρουσιάζονται αυξημένα και
ανήλθαν σε €34,7 εκατ. σε σχέση με €23,3 εκατ. κατά το 2013. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως σε
προσθήκες ύψους €18,9 εκατ. κατά το 2014 οι οποίες αφορούσαν άδειες, δικαιώματα για χρήση δικτύου και
για μετάδοση ποδοσφαιρικών αγώνων.
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις: Κατά το έτος 2013 παρουσιάζεται ποσό ύψους €1,5 εκατ. ως εμπορικές
και λοιπές απαιτήσεις, το οποίο αφορούσε προπληρωμή στο Σωματείο Ομόνοια Λευκωσίας σχετικά με
δικαιώματα προβολής ποδοσφαιρικών αγώνων.
Επενδύσεις σε εξαρτημένες εταιρείες: Κατά το έτος 2013, οι Επενδύσεις σε εξαρτημένες εταιρείες
ανέρχονταν σε €300.000, ποσό το οποίο αφορούσε συμμετοχή της Εταιρείας στο μετοχικό κεφάλαιο της Μ &
S Medproperties Limited και το οποίο καθορίστηκε με βάση την δίκαιη αξία του δικαιώματος χρήσης γης που
κατείχε σύμφωνα με το συμβόλαιο ενοικίασης γης. Την 1η Ιανουαρίου 2014 το εν λόγω ενοικιαστήριο
συμβόλαιο μεταβιβάστηκε στην Εταιρεία και ως εκ τούτου θεωρήθηκε ορθό το ποσό αυτό να συμπεριληφθεί
στο κόστος ανέγερσης του σταθμού προσγειάλωσης οπτικών ινών, στα ''Ακίνητα, Εγκαταστάσεις και
Εξοπλισμός'' ο οποίος και έχει ανεγερθεί πάνω στην εν λόγω γη. Ως αποτέλεσμα η εξαρτημένη εταιρεία
παρέμεινε αδρανής και σε μηδενική αξία και το ποσό επένδυσης σε εξαρτημένες εταιρείες παρουσιάζεται
μηδενικό κατά το έτος 2014.
Μετοχικό Κεφάλαιο: Το μετοχικό κεφάλαιο κατά το 2014 παρουσιάζεται μειωμένο στα €7,1 εκατ. σε σχέση
με €19,1 εκατ. κατά το 2013, λόγω μείωσης της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας από €0,05 ανά
μετοχή σε €0,01 ανά μετοχή, κατά €15,3 εκατ.. Σημειώνεται ότι κατά το έτος 2014 η Εταιρεία προχώρησε σε
έκδοση 330,0 εκατ. μετοχών συνολικής αξίας ύψους €3,3 εκατ..
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις:
- Μη τρέχουσες: Κατά το έτος 2014, στις εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις περιλαμβάνεται ποσό
ύψους €10,0 εκατ. το οποίο αποτελεί μέρος του ποσού των €11,3 εκατ. που οφείλεται στην Κυπριακή
Δημοκρατία (Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων) για την απόκτηση της άδειας τρίτου δικτύου
κινητής τηλεφωνίας και είναι αποπληρωτέο μέχρι το 2023. Το ποσό των €1,25 εκατ. που οφείλεται το
επόμενο έτος συμπεριλαμβάνεται στις τρέχουσες υποχρεώσεις, ενώ το υπόλοιπο ποσό των €10,0
εκατ. συμπεριλαμβάνεται στις μη τρέχουσες υποχρεώσεις.
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-

Τρέχουσες: Οι εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις παρουσιάζουν μείωση κατά €3,4 εκατ., λόγω της
μείωσης των πιστωτικών υπολοίπων τρεχούμενων λογαριασμών μετόχων από €3,9 εκατ. κατά το
2013 σε €0,7 εκατ. κατά το 2014. Η μείωση αυτή προέκυψε από την κεφαλαιοποίηση δανείων ύψους
€1,4 εκατ. και €2,25 εκατ. που όφειλαν στην εταιρεία οι εταιρείες Manglis (Holdings) Limited και
Celltech Limited αντίστοιχα, έναντι έκδοσης νέων μετοχών στις 19 Μαίου 2014.

Τραπεζικά παρατραβήγματα, δάνεια και χρηματοδοτήσεις: Τα τραπεζικά παρατραβήγματα, δάνεια και
χρηματοδοτήσεις της Εταιρείας κατά το έτος 2013 συμπεριλαμβάνουν ομόλογα της Εταιρείας ύψους €5,0 εκ.
τα οποία στις 21 Ιουλίου 2014 έχουν αποπληρωθεί στους κατόχους τους με τραπεζικό δανεισμό και ως εκ
τούτου το ποσό αυτό μεταφέρθηκε στα τραπεζικά δάνεια της Εταιρείας κατά το έτος 2014. Κατά το έτος 2014
το σύνολο των τραπεζικών παρατραβηγμάτων, δανείων και χρηματοδοτήσεων ανήλθε σε €62,1 εκατ. σε
σχέση με €58,4 εκατ. το 2013. Σημειώνεται ότι κατά το έτος 2014, η Εταιρεία δεν συμμορφώθηκε με τις
δανειακές της υποχρεώσεις, αφού δεν προχώρησε στην πληρωμή των προβλεπόμενων δόσεων.

Ανάλυση αποτελεσμάτων – 31 Δεκεμβρίου 2013
Τα εισοδήματα της Εταιρείας ανήλθαν σε €40,6 εκατ. για το έτος 2013 σε σύγκριση με €33,8 εκατ. για το έτος
2012 σημειώνοντας αύξηση 20,1%.
Η Εταιρεία σημείωσε κέρδος από εργασίες πριν από τα έξοδα χρηματοδότησης ύψους €1,4 εκατ. για το έτος
2013 σε σύγκριση με ζημιά ύψους €1,2 εκατ. για το έτος 2012. Η ζημιά που αναλογούσε στους μετόχους για
το έτος 2013 ανήλθε στα €2,98 εκατ. σημειώνοντας μείωση 45,5% σε σύγκριση με το έτος 2012 (€5,5 εκατ.).

Ανάλυση Κατάστασης Οικονομικής Θέσης – 31 Δεκεμβρίου 2013
Ακίνητα, Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός: Τα ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός της Εταιρείας
παρέμειναν περίπου στα ίδια επίπεδα για το έτος 2013 (€36,1 εκατ.) σε σχέση με το 2012 (€35,5 εκατ.). Αυτό
οφείλεται στο γεγονός ότι οι προσθήκες κατά το έτος 2013 (€4,9 εκατ.) ήταν ελαφρώς υψηλότερες από τις
αποσβέσεις για το έτος 2013 (€4,3 εκατ.)
Δανεισμός: O μακροπρόθεσμος δανεισμός της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2013 ήταν μηδενικός έναντι
€43,3 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2012. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η Εταιρεία έχει ταξινομήσει τα
τραπεζικά δάνεια ύψους €50,7 εκατ. για το έτος 2013 ως τρέχουσες υποχρεώσεις καθώς η Τράπεζα έχει το
δικαίωμα να απαιτήσει την άμεση αποπληρωμή τους εξαιτίας της αδυναμίας της Εταιρείας να τηρήσει τους
όρους αποπληρωμής τους. Κατά το έτος 2013, η Εταιρεία δεν συμμορφώθηκε με τις δανειακές της
υποχρεώσεις, αφού δεν προχώρησε στην πληρωμή των προβλεπόμενων δόσεων.
Ομόλογα: Στις 21 Ιουλίου 2009, η Εταιρεία έκδωσε 500 ομόλογα ονομαστικής αξίας €10.000 το καθένα με
ημερομηνία λήξης την 30η Ιουνίου 2014. Τα ομόλογα έφεραν σταθερό ετήσιο επιτόκιο 6,75% επί της
ονομαστικής τους αξίας. Το Συγκρότημα έχει ταξινομήσει τις υποχρεώσεις της ύψους €5,0 εκατ. που
προκύπτουν από τα ομόλογα αυτά από μη τρέχουσες υποχρεώσεις για το έτος 2012 σε τρέχουσες
υποχρεώσεις για το έτος 2013, καθώς στις 21 Ιουλίου 2014 τα ομόλογα έχουν αποπληρωθεί στους κατόχους
με δανεισμό από την Τράπεζα Κύπρου και περιλαμβάνονται στα τραπεζικά παρατραβήγματα, δάνεια και
χρηματοδοτήσεις.

Ανάλυση αποτελεσμάτων – 31 Δεκεμβρίου 2012
Τα εισοδήματα του Συγκροτήματος αυξήθηκαν κατά €1,1 εκατ. από €32,8 εκατ. για το 2011 σε €33,8 εκατ.
για το 2012.
Η ζημιά από εργασίες πριν από τα έσοδα/(έξοδα) χρηματοδότησης μειώθηκε σε €1,2 εκατ. το 2013 από €2,7
εκατ. το 2013. Η ζημιά που αναλογούσε στους μετόχους για το έτος 2012 μειώθηκε στα €5,5 εκατ. από €6,4
εκατ. για το 2011.

Ανάλυση Κατάστασης Οικονομικής Θέσης – 31 Δεκεμβρίου 2012
Άυλα Στοιχεία Ενεργητικού: Τα Άυλα Στοιχεία Ενεργητικού, μειώθηκαν κατά €3,2 εκατ., από €28,5 εκατ.
στις 31 Δεκεμβρίου 2011 σε €25,3 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2012. Η μείωση προέκυψε από χρεόλυση ύψους
€6,3 εκατ. για το έτος 2012 και προσθήκες ύψους €3,1 εκατ..
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Ακίνητα για επένδυση: Τα ακίνητα για επένδυση ανήλθαν σε €917,4 χιλ. κατά το έτος 2012. Το γήπεδο στη
Γεροσκήπου συμπεριλαμβανόταν αρχικά στα Ακίνητα, Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός και υπήρχε πρόθεση για
ανέγερση του σταθμού προσγειάλωσης των υποβρυχίων καλωδίων. Στη συνέχεια ο σταθμός ανεγέρθηκε σε
άλλο τεμάχιο που ενοικιάζεται σε μακροχρόνια βάση από την θυγατρική εταιρεία M&S Medproperties Limited.
Για το λόγο αυτό το εν λόγω ακίνητο έχει μεταφερθεί στα Ακίνητα για επένδυση εφόσον το Συγκρότημα δεν
πρόκειται να το χρησιμοποιήσει για ιδία χρήση και υπάρχει πρόθεση στο μέλλον να το εμπορευθεί.
Η εύλογη αξία του ακινήτου για επένδυση με βάση εκτίμηση από τους ανεξάρτητους εκτιμητές στις 31
Δεκεμβρίου 2013 ήταν €1.000.000.
Εμπορικές και Λοιπές Απαιτήσεις: Οι Εμπορικές και Λοιπές Απαιτήσεις μειώθηκαν σε €8,2 εκατ. στις 31
Δεκεμβρίου 2012 σε σχέση με €9,3 εκατ. κατά την 31 Δεκεμβρίου 2011. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη
μείωση των εμπορικών εισπρακτέων κατά €832,3χιλ. και στην μείωση των εμπορικών εισπρακτέων από
μετόχους και συγγενικές εταιρείες κατά €150,4χιλ.
Δανεισμός: Ο μακροπρόθεσμος δανεισμός του Συγκροτήματος αυξήθηκε κατά €2,5εκατ. από €40,9 εκατ.
στις 31 Δεκεμβρίου 2011 σε €43,3 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2012. Η αύξηση αυτή ήταν αποτέλεσμα κυρίως
της αύξησης των τραπεζικών δανείων κατά €8,4 εκατ. και της μείωσης των δανείων από συγγενικές εταιρείες
κατά €5,0 εκατ. Τα τραπεζικά παρατραβήγματα και οι τρέχουσες δόσεις των μακροπρόθεσμων δανείων
ανήλθαν σε €6,5 εκατ. από €5,3 εκατ..
19.4

Πρόσφατες Τάσεις

Οικονομικές συνθήκες στην Κύπρο
Η Κυπριακή οικονομία αντιμετώπισε και συνεχίζει να αντιμετωπίζει σημαντικές μακροοικονομικές πιέσεις. Αυτές
οι πιέσεις πηγάζουν από τις επιπτώσεις μιας εξαιρετικά βαθιάς ύφεσης στα οικονομικά του ιδιωτικού τομέα και
τη δημοσιονομική εξυγίανση που απαιτείται ώστε να επιτευχθούν βιώσιμα πρωτογενή πλεονάσματα στον
προϋπολογισμό της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας κατά τα επόμενα έτη. Δεδομένης της υψηλής
έκθεσης της Εταιρείας σε Κυπριακές επιχειρήσεις και νοικοκυριά, η μελλοντική επίδοση της Εταιρείας είναι
αλληλένδετη με την Κυπριακή οικονομία και συσχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με την εξέλιξη της οικονομικής
δραστηριότητας στην Κύπρο.

Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής
Για την αντιμετώπιση της Κυπριακής οικονομικής κρίσης, η Κυβέρνηση συμφώνησε σε ένα Μνημόνιο
Συναντίληψης (ως τροποποιήθηκε το «ΜΣ») και σε ένα Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής («ΠΟΠ») με
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ΔΝΤ και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (η «ΕΚΤ») (συλλογικά η «Τρόικα»)
στις 2 Απριλίου 2013. Το ΠΟΠ καλύπτει την περίοδο από το 2013 μέχρι το 2016 και περιλαμβάνει ένα
οικονομικό πακέτο στήριξης για την Κύπρο μέχρι €10 δισεκατομμύρια. Οι μεταρρυθμίσεις του ΜΣ
περιλαμβάνουν τη μεταρρύθμιση του χρηματοπιστωτικού τομέα, της δημοσιονομικής πολιτικής και των
δημοσιονομικών διαρθρωτικών μέτρων, τις μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας και τη βελτίωση των αγορών
αγαθών και υπηρεσιών. Η εφαρμογή, οι όροι και οι προϋποθέσεις του ΜΣ είναι αβέβαιες και πιθανόν να
επηρεάσουν δυσμενώς την Εταιρεία.

Γενικά
Το Συγκρότημα οδηγήθηκε σε αύξηση του δανεισμού του ο οποίος χρησιμοποιήθηκε για επέκταση της
υποδομής του και για εξυπηρέτηση του μεγάλου αριθμού νέων πελατών. Το Συγκρότημα αναβάθμισε τις
υπηρεσίες του εμπλουτίζοντας ακόμα περισσότερο το περιεχόμενο τους και συνέχισε την επέκταση και
αναβάθμιση του δικτύου του εξυπηρετώντας καλύτερα τους υφιστάμενους πελάτες του και προσελκύοντας
νέους πελάτες.
Σύμφωνα με την Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης για το πρώτο εξάμηνο του 2015, την οποία ενέκρινε το
Διοικητικό Συμβούλιο της Primetel Plc σε συνεδρία του που έγινε στις 18 Μαΐου 2015, κατά την περίοδο από
1 Ιανουαρίου 2015 μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της, δηλ. τις 18 Μαΐου 2015, η Εταιρεία συνέχισε να
παρουσιάζει αύξηση στο πελατολόγιο της και κυρίως στον τομέα κινητής τηλεφωνίας ως αποτέλεσμα της
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προσφοράς νέων ελκυστικών πακέτων κινητής τηλεφωνίας και τη λειτουργία δικτύου τέταρτης γενιάς (4G)
που παρέχει ψηλές ταχύτητες.
Τα εισοδήματα της Εταιρείας παρουσιάζονται βελτιωμένα σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο με
κύριο άξονα εκείνα της κινητής τηλεφωνίας. Η Διεύθυνση της Εταιρείας συνεχίζει να λαμβάνει τα απαραίτητα
μέτρα για τη διαχείριση των κινδύνων που ελλοχεύουν λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής ύφεσης.
Επίσης, κατά την ίδια περίοδο λειτούργησε το δίκτυο τέταρτης γενιάς (4G) και ως αποτέλεσμα υλοποιήθηκε ο
στρατηγικός στόχος της Εταιρείας για παροχή υψηλών ταχυτήτων πρόσβασης στο διαδίκτυο και προηγμένων
ανταγωνιστικών υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας μέσα από ιδιόκτητο δίκτυο.
Επιπρόσθετα, έχει επιτευχθεί Πιστοποίηση ISO:27001 του ιδιόκτητου σταθμού προσγειάλωσης υποθαλασσίων
καλωδίων και του Data Centre και συνεχίστηκε ο εμπλουτισμός του τηλεοπτικού περιεχομένου με την
προσθήκη των δικαιωμάτων προβολής των αγώνων του Αγγλικού Κυπέλλου.
Η έλλειψη ρευστότητας για δανειοδότηση από τις τράπεζες αναμένεται να συνεχίσει να επηρεάζει αρνητικά τις
δραστηριότητες της Εταιρείας και την δυνατότητα σημαντικής αύξησης του πελατολογίου της.
Το Συγκρότημα δηλώνει ότι καμία σημαντική αρνητική μεταβολή δεν επηρέασε τις προοπτικές του εκδότη από
την ημερομηνία των τελευταίων δημοσιευμένων ελεγμένων οικονομικών καταστάσεών του και ότι δεν υπάρχει
καμιά ουσιώδης αλλαγή στην οικονομική κατάσταση του Συγκροτήματος μέχρι την ημερομηνία του παρόντος
Ενημερωτικού Δελτίου, εκτός ως αναφέρεται στο Μέρος Ε19.
Δεν υπάρχει οποιαδήποτε πρόσφατη τάση, αβεβαιότητα, αίτημα, δέσμευση ή γεγονός που ευλόγως μπορεί να
αναμένεται ότι θα επηρεάσει σημαντικά τις προοπτικές του Συγκροτήματος, κατά την τρέχουσα χρήση.
Επισημαίνεται επίσης, ότι η μελλοντική πορεία του Συγκροτήματος μπορεί να επηρεαστεί από τους παράγοντες
που αναφέρονται στο Μέρος Β.
20.

Στόχοι και Προοπτικές

Η Εταιρεία προτίθεται να ενδυναμώσει τη θέση της στην αγορά και να αυξήσει το μερίδιό της σε υφιστάμενα
προϊόντα και υπηρεσίες σε υφιστάμενες αγορές. H Primetel σκοπεύει να το επιτύχει αυτό προσφέροντας όλα
τα υπάρχοντα προϊόντα και υπηρεσίες σε ανταγωνιστικές τιμές.
Συγκεκριμένα, οι στρατηγικές προτεραιότητες της Εταιρείας περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:

• Εξασφάλιση σημαντικού μεριδίου αγοράς στην κινητή τηλεφωνία στην Κύπρο
Ο μακροπρόθεσμος στόχος της Primetel στον τομέα της κινητής τηλεφωνίας, είναι να εξασφαλίσει
ικανοποιητικό μερίδιο αγοράς στην Κύπρο. Αυτό θα επιτευχθεί με:
- Δρομολόγηση νέων πακέτων που θα περιλαμβάνουν αυξημένη χωρητικότητα δεδομένων κινητής
τηλεφωνίας και απεριόριστη ομιλία και SMS. Με την εξασφάλιση της 3ης άδειας κινητής τηλεφωνίας στην
Κύπρο και την εξέλιξη από Πάροχο Ιδεατού Δικτύου Κινητής (MVNO) σε Πάροχο Δικτύου Κινητής (MNO),
η Primetel είναι πλέον σε θέση, χωρίς σημαντικό επιπρόσθετο κόστος να προσφέρει στους πελάτες της νέα
ανταγωνιστικά πακέτα, κερδίζοντας μερίδιο αγοράς από τους ανταγωνιστές της.
- Αξιοποίηση της υπάρχουσας βάσης πελατών προσφέροντας τις λεγόμενες υπηρεσίες «quadruple
play», οι οποίες συγκεντρώνουν ταυτόχρονα φωνή, γρήγορο internet, βίντεο/τηλεόραση και συγκλίνουσες
υπηρεσίες κινητής και σταθερής τηλεφωνίας.
- Ενίσχυση των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας μέσω της εισαγωγής του 4G (ή LTE) δικτύου. Η
αξιοποίηση της τεχνολογίας αυτής, επιτρέπει στην Εταιρεία να αυξήσει σημαντικά τις ταχύτητες
δεδομένων.
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• Διατήρηση και ανάπτυξη της σταθερής και ευρυζωνικής πελατειακής της βάσης
Η στρατηγική της Primetel στις λιανικές πωλήσεις περιλαμβάνει δύο διαφορετικούς στόχους. Ο πρώτος είναι
να διατηρήσει τους υφιστάμενους πελάτες της και ο δεύτερος είναι να επεκτείνει την πελατειακή της βάση. Η
Εταιρεία προτίθεται να διατηρήσει τους πελάτες της και να μειώσει τον αριθμό των πελατών που διακόπτουν
τη συνεργασία τους μαζί της μέσω της αύξησης της ταχύτητας του διαδικτύου που προσφέρει και της
προσφοράς υψηλότερης ποιότητας περιεχομένου. Σημειώνεται ότι επί του παρόντος η PrimeTel κατέχει
περιεχόμενο το οποίο ο ανταγωνισμός δεν έχει και δεν μπορεί να αναπαράξει. Από την άλλη πλευρά, η
Εταιρεία σχεδιάζει να αυξήσει την πελατειακή της βάση αυξάνοντας τις περιοχές που καλύπτει με το δίκτυό
της, προσφέροντας περιεχόμενο υψηλής ποιότητας και ενισχύοντας την προώθηση των προϊόντων της με
σκοπό να αυξήσει το μερίδιο αγοράς της.

• Διατήρηση και ενίσχυση μιας εξέχουσας και κερδοφόρας εταιρικής βάσης πελατών
Οι εταιρικοί πελάτες της Primetel ποικίλουν από μικρά γραφεία/γραφεία σπιτιών και μικρομεσαίες επιχειρήσεις
(«ΜΜΕ») μέχρι μεγάλες εγχώριες επιχειρήσεις. Η Primetel έχει υιοθετήσει όλα αυτά τα χρόνια μια καλά
σχεδιασμένη στρατηγική εταιρικών πωλήσεων για την αξιοποίηση του δυναμικού ανάπτυξής της, καθώς και τη
διατήρηση των πελατών της με,
-

Στόχευση και διείσδυση στις πιο υποσχόμενες και κερδοφόρες αγορές/τομείς της Κύπρου (οικονομική,
υπεράκτια, θαλάσσια, εμπόριο, κλπ).

-

Διείσδυση στην αγορά με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο μέσω σωστής, άμεσης και επαγγελματικής
διαχείρισης των πωλήσεων και συνεργασιών με επιχειρηματικούς εταίρους.

-

Ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πελατών.

-

Μεγιστοποίηση του ανταγωνιστικού της πλεονεκτήματος και της διαφοροποίησης των προϊόντων/
υπηρεσιών με σκοπό την αύξηση του μεριδίου αγοράς της και των περιθωρίων κέρδους.

-

Αύξηση των πωλήσεων και μείωση του κύκλου πωλήσεων μέσω της ευθυγράμμισης των πωλήσεων
και των μηνυμάτων μάρκετινγκ που βασίζονται στην αξία της Εταιρείας και τις αδυναμίες των
ανταγωνιστών της.

-

Καθορισμός των πιο αποτελεσματικών και οικονομικά αποδοτικών τακτικών και μεθόδων με σκοπό τη
πώληση των προϊόντων και υπηρεσιών της.

Στόχος της εταιρείας είναι το 30% του συνόλου των πωλήσεων της να προέρχεται από τον τομέα των
επιχειρήσεων.

• Χρήση επιχειρηματικών μοντέλων για λειτουργική αποδοτικότητα, μείωση κόστους και
δημιουργία νέων εσόδων.
Η μεγάλη ζήτηση για κινητή τηλεφωνία θα συνεχίσει αμείωτη και η μετάβαση σε 4G θα οδηγήσει στην ανάγκη
για συνεχείς επενδύσεις στο δίκτυο ασύρματης πρόσβασης και στο δίκτυο οπισθόζευξης (backhaul). Ζητήματα
κόστους θα προκύψουν καθώς για την αναβάθμιση σε LTE απαιτούνται μεγάλες επενδύσεις σε μια νέα
αρχιτεκτονική δικτύου η οποία βασίζεται σε οπτικές ίνες και IP. Η Εταιρεία ανταποκρίνεται στα θέματα αυτά με
τη χρήση επιχειρηματικών μοντέλων με στόχο να επιταχύνει σημαντικά την ανάπτυξη της ταχύτητας, να
αντιμετωπίσει κεφαλαιακά ελλείμματα, να κλείσει γρήγορα τα κενά κάλυψης και να δημιουργήσει νέα έσοδα.

• Ανάπτυξη και προσφορά καινοτόμων υπηρεσιών και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας
Η Εταιρεία στοχεύει στην επέκταση των προσφερόμενων προϊόντων της, προσφέροντας στην αγορά ολοένα
και πιο ευρύ χαρτοφυλάκιο καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών που
είναι εμπλουτισμένες με περιεχόμενο M2M, εξ αποστάσεως εκπαίδευση, τηλε-ιατρική και ηλεκτρονικό εμπόριο.
Οι συνδέσεις M2M επιτρέπουν στις μηχανές να επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω του δικτύου της Primetel. το
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όραμα της Εταιρείας είναι να μεταμορφώσει τις ζωές και τις επιχειρήσεις παρέχοντας τα πιο καινοτόμα
προϊόντα και υπηρεσίες Μ2Μ στους πελάτες της.
Η έξυπνη μέτρηση, η αυτοκινητοβιομηχανία και τα logistics είναι σήμερα οι βασικοί τομείς ανάπτυξης, με το
δυναμικό της παγκόσμιας αγοράς για M2M συνδεσιμότητα να αυξάνεται από τα 5,7 δισεκατομμύρια δολάρια το
2011 σε 12,0 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2015. Ο αριθμός των παγκόσμιων επιχειρήσεων που
ενσωματώνουν Μ2Μ επικοινωνίες στις κύριες δραστηριότητές τους αυξάνεται συνεχώς, οδηγώντας σε
αυξημένη παραγωγικότητα, βελτιωμένη εξυπηρέτηση πελατών, μικρότερη χρήση ενέργειας και μείωση των
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.
21.

Νομικό Καθεστώς, Ιδρυτικό Έγγραφο και Καταστατικό

21.1

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. Στις 4 Ιουνίου 2007 με ειδικό
ψήφισμα η Εταιρεία μετατράπηκε σε Δημόσια σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113
και μετονομάστηκε σε Primetel Public Company Limited. Ακολούθως στις 30 Αυγούστου 2007 μετονομάστηκε
σε Primetel PLC. Στις 14 Ιουλίου 2008 η Εταιρεία εισήχθηκε στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου
Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ).
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.
21.2

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 εισαχθούν θα είναι της ίδιας τάξης με τις ήδη
εκδομένες.
21.3

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.
21.4

Σύγκληση Γενικών Συνελεύσεων

Οι διαδικασίες σύγκλησης και συμμετοχής στις γενικές συνελεύσεις της Εταιρείας καθορίζονται στα άρθρα 5465 του καταστατικού (βλέπε Μέρος Ε21.7).
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21.5

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.
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 ΧΑΚ.
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.
21.6

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.
21.7

Επιλεγμένα Άρθρα 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
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
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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 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
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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.

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.
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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
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.

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.
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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.

(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
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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 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.
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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 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 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.
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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
μέλος δεν θα εξαναγκάζεται να παίρνει μετοχές ή άλλα χρεόγραφα πάνω στα οποία υπάρχει οποιαδήποτε
υποχρέωση.
22.

Στοιχεία για Συναλλαγές με Συνδεδεμένα Μέρη

Οι συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη κατά τα έτη 2012, 2013 και 2014 βεβαιώνεται ότι διεξήχθησαν στη
συνήθη πορεία των εργασιών της Εταιρείας και του Συγκροτήματος και με συνήθεις εμπορικούς όρους και
ύστερα από έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
Οι κυριότεροι όροι των συμφωνιών που υπάρχουν με τα συγγενικά μέρη στα οποία άμεσα ή έμμεσα οι μέτοχοι
ή οι σύμβουλοι τους είναι και σύμβουλοι της Εταιρείας, 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 Center, 3045 Λεμεσός. Το ενοίκιο ανερχόταν στις €30.260 το
μήνα.
Συμφωνία εταιρείας Primetel Plc με τον Όμιλο Φραγκούδη & Στεφάνου: Η Primetel Plc προσφέρει
υπηρεσίες ηλεκτρονικής επικοινωνίας στον Όμιλο Φραγκούδη & Στεφάνου.
Συμφωνία με την εταιρεία Φραγκούδη και Στεφάνου Λίμιτεδ για παροχή διοικητικών υπηρεσιών στην
Εταιρεία. Το μηνιαίο ποσό χρέωσης ανέρχεται στα €7.500.

85

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ







Συμφωνία με την εταιρεία Vatiliotis and Vatiliotou Consultancy Services Ltd προνοεί παροχή
συμβουλευτικών υπηρεσιών και τεχνικών υπηρεσιών ανάπτυξης δικτύου. Η αμοιβή ανέρχεται σε
€4.000 μηνιαία (€5.229 μέχρι 20 Μαΐου 2014).
Συμφωνία Εταιρείας με την Teledev East Limited για ενοικίαση κτιρίων στη Λευκωσία. Το ενοίκιο
ανέρχεται στις €9.739 το μήνα.
Συμφωνία της Εταιρείας με τη Lametus Holdings Ltd για την παροχή διοικητικών υπηρεσιών. Η αμοιβή
ανέρχεται σε €13.000 μηνιαία.
Συμφωνία με την εταιρεία Velister Limited για παροχή υπηρεσιών κανονικής ευκρίνειας – SD από
1η Αυγούστου 2013. Το ποσό ανέρχεται σε €12.500 μηνιαία.
Συμφωνία με την εταιρεία The HNS Property Trust για ενοικίαση χώρου εγκατάστασης μηχανημάτων
(Data Center). Το ενοίκιο είναι €414 μηνιαία.

Σημειώνεται ότι από τις 31 Δεκεμβρίου 2014 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 σύμφωνα με τις ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του
Συγκροτήματος κατά τα έτη 2012 και 2013 και τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας κατά το
έτος 2014 έχουν ως ακολούθως:
Πωλήσεις εμπορευμάτων και υπηρεσιών

Σε συγγενικά μέρη

31
Δεκεμβρίου
2014

31 Δεκεμβρίου
2013

31 Δεκεμβρίου
2012

€

€

€

Francoudi & Stephanou Limited

18.071

18.003

21.301

Aeolos Travel

73.341

115.434

135.916

3.038

3.038

3.078

-

-

7

86

6.735

14

4.803

12.415

2.559

780

543

544

6.757

6.750

6.635

278

237

-

40.800

41.468

61.200

1.791

825

6.511

-

3.270

1.520

-

9.432

8.356

Φώτος Φωτιάδης Λίμιτεδ

-

451

451

Fotos Photiades Group Limited

-

375

375

15.623

14.074

12.641

244

1.720

2.545

2.175

-

-

-

573

120

167.787

235.343

263.773

Teledev East Limited
Aeolos (Cyprus) Travel Limited
Elvora Holdings Limited
Aeolos Swiss (CapoBay) Limited
Hollandia Aviation Limited
Francoudi & Stephanou Insurance Ltd
Lametus Holdings Ltd
Velister Ltd
Beluggaweb Ltd
Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λίμιτεδ
Φώτος Φωτιάδης Ζυθοβιομηχανία Λίμιτεδ

Αyios Andronicos Development Co Limited
F&S Marinas Limited
Vatiliotis & Vatiliotis Consultancy Services Ltd
Alert Management Services Ltd

Οι πωλήσεις στις συγγενικές εταιρείες έγιναν σε καθαρά εμπορική βάση.
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Αγορές εμπορευμάτων και υπηρεσιών
2014

2013

2012

€

€

€

Φύση συναλλαγών

Συγγενικά μέρη
Teledev East Limited

Ενοίκιο

116.868

116.868

116.868

Francoudi & Stephanou
Insurance Limited

Ασφάλειες

224.549

268.445

176.883

Francoudi & Stephanou
Limited

Υπηρεσίες και
ηλεκτρισμός

342.679

374.172

462.883

Logica Development Limited

Ενοίκια, ασφάλιστρα,
αποχετευτικά κ.λ.π.

363.120

365.160

378.833

Aeolos Cyprus Travel Limited

Εισιτήρια ταξιδιών

-

-

29.916

Aeolos Travel

Εισητήρια ταξιδιών

17.166

8.470

7.979
4

Telecet Limited

Υπηρεσίες

-

-

The HNS Property Trust

Ενοίκια, ηλεκτρισμός

6.658

14.988

14.988

Beluggaweb Ltd

Υπηρεσίες

2.113

23.335

216.873

Παροχή υπηρεσιών

3.415

-

-

-

55

422

Vatiliotis & Vatiliotou
Consultancy Services Ltd
HNS Ltd
Φώτος Φωτιάδης Διανομείς
Λίμιτεδ

Αγορές
Αγορές

-

Aeolos Swiss (Capo Bay) Ltd

Υπηρεσίες

-

Velister Limited

Παροχή υπηρεσιών

97
-

7.224

150.000

62.500

-

1.226.568

1.234.090

1.412.873

Οι αγορές από τις θυγατρικές και από τις συγγενικές εταιρείες έγιναν με εμπορικούς όρους και προϋποθέσεις.
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Ποσά εισπρακτέα από μετόχους και συγγενικές εταιρείες
31 Δεκεμβρίου
2014
€

31
Δεκεμβρίου
2013
€

31
Δεκεμβρίου
2012
€

Είδος
συναλλαγών
Συγγενικές εταιρείες
Aeolos Travel Limited

Εμπορικές

16.160

17.488

39.940

Aeolos Swiss (Capo Bay) Limited

Εμπορικές

38.828

33.112

19.302

R&D Primetel Ltd

Εμπορικές

-

-

1.610

Hollandia Aviation Limited

Εμπορικές

52

115

80

Photos Photiades Group Limited

Εμπορικές

-

198

116

Φώτος Φωτιάδης Λίμιτεδ

Εμπορικές

-

531

966

Φώτος Φωτιάδης Ζυθοβιομηχανία
Λίμιτεδ

Εμπορικές

-

10.925

9.423

Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λίμιτεδ

Εμπορικές

-

Εμπορικές

4.708

Εμπορικές

4.765

Εμπορικές

-

Εμπορικές

1.392

Εμπορικές

-

Εμπορικές

75.571

75.412

35.802

Εμπορικές

8.436

-

-

Aeolos Cyprus Travel
Ayios Andronicos Development Co
Limited
F&S Marina Limited
Elvora Holdings Limited
Repina Holdings Limited
Velister Limited
Lametus Holdings Limited
Thundertel S.A

Χρηματοδοτικές

-

3.656
4.708
3.518
2.461
1.714
-

-

139
4.708
4.137
3.588
9.209
412

1.100

149.912

153.838

130.532

Μέτοχοι
Thunderworx Limited

Χρηματοδοτικές

-

550.990

550.640

Teledev East Limited

635.643

167.911

238.137

Dubris Trading Limited

Εμπορικές/
Χρηματοδοτικές
Εμπορικές

-

-

2.523

HNS Limited

Εμπορικές

-

-

-

635.643

718.901

791.300

785.555

872.739

921.832
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Ποσά πληρωτέα σε συγγενικές εταιρείες
31
Δεκεμβρίου
2014
€

31
Δεκεμβρίου
2013
€

31
Δεκεμβρίου
2012
€

Εμπορικές

132.243

111.370

64.213

Εμπορικές

61.342

56.092

45.752

Logica Development Limited

Εμπορικές

325.354

285.316

187.099

Lametus Holdings Limited

Εμπορικές

-

1.265.259

1.338.269

Aeolos Travel

Εμπορικές

-

-

-

The HNS property Trust

Εμπορικές

1.664

16.277

13.576

Telecet Limited
Vatiliotis & Vatiliotou Consultancy
Services Ltd
Beluggaweb Limited

Εμπορικές

-

-

-

Εμπορικές

25.233

Εμπορικές

1.180

26.451

11.445

HNS Limited (Μέτοχος)

Εμπορικές

866

395

107

547.882

1.761.160

1.660.461

Είδος
συναλλαγών
Francoudi & Stephanou Insurance
Limited
Francoudi & Stephanou Limited

-

Εκτός από την εταιρεία HNS Limited που είναι μέτοχος όλες οι πιο πάνω εταιρείες θεωρούνται συγγενικές προς
το Συγκρότημα επειδή βρίσκονται κάτω από κοινό έλεγχο και ιδιοκτησία.
Τα πιο πάνω ποσά είναι πληρωτέα εντός ενός έτους και δεν φέρουν τόκο έκτος από το υπόλοιπο με την
εταιρεία Lametus Holdings Limited που φέρει τόκο 7% ετήσια.
Το ποσό πληρωτέο στη συγγενική εταιρεία Lametus Holdings Limited κεφαλαιοποιήθηκε με την έκδοση και
παραχώρηση νέων μετοχών της Εταιρείας προς αυτήν για το ποσό των €1.270.000 με 50.800.000 μετοχές αξίας
€0,025 ανά μετοχή.

Ποσά που οφείλονται σε μετόχους
31 Δεκεμβρίου
2014
€

31 Δεκεμβρίου
2013
€

31 Δεκεμβρίου
2012
€

10.763
62.343
73.106

1.416.830
2.544.388
3.961.218

631.657
1.723.649
2.355.306

Manglis (Holdings) Limited
Celltech Limited

Τα πιο πάνω ποσά φέρουν τόκο 6,25% (2013:7%).
Μέρος από τα ποσά που οφείλονται σε μετόχους κεφαλαιοποιήθηκαν με την έκδοση και παραχώρηση νέων
μετοχών της Εταιρείας προς αυτούς. Το ποσό των €1.430.000 κεφαλαιοποιήθηκε για την Manglis (Holdings)
Limited με 57.200.000 μετοχές αξίας €0,025 ανά μετοχή και το ποσό των €2.250.000 κεφαλαιοποιήθηκε για
την Celltech Limited με 90.000.000 μετοχές αξίας €0,025 ανά μετοχή.
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Δάνεια από συγγενικές εταιρείες
31
Δεκεμβρίου
2014

Good Hope Investments Limited
Ayios Andronikos Development Co. Ltd

31
Δεκεμβρίου
2013

31
Δεκεμβρίου
2012

€

€

€

1.219.498
2.466.564
3.686.062

1.125.808
2.300.912
3.426.720

1.048.707
2.141.421
3.190.128

Οι πιο πάνω συγγενικές εταιρείες έχουν συνάψει δάνειο με την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ για
λογαριασμό του Συγκροτήματος. Τα δάνεια φέρουν τόκο όπως προνοείται στη συμφωνία αυτή με επιτόκιο,
το Bασικό Eπιτόκιο Eπιχειρήσεων + 2%. Τα δάνεια αυτά είναι αποπληρωτέα σε πρώτη ζήτηση, όμως οι
σύμβουλοι των συγγενικών εταιρειών έχουν δώσει διαβεβαιώσεις ότι δεν θα ζητήσουν την αποπληρωμή τους
τουλάχιστον για το επόμενο ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Τόκοι πληρωτέοι σε συνδεδεμένα μέρη
31
Δεκεμβρίου
2014
€
Lametus Holdings Limited
Manglis (Holdings) Limited
Celltech Limited
Ayios Andronicos Developments Ltd
Good Hope Investments Limited

31
Δεκεμβρίου
2013
€

31
Δεκεμβρίου
2012
€

29.641
34.189
67.956
169.772
93.616

91.623
55.383
128.141
162.796
79.252

87.979
41.733
112.762
209.705
117.294

395.174

517.195

569.473

31
Δεκεμβρίου
2011
€

91.392
84.190
93.780
121.765
121.765
512.892

Αμοιβές και οφέλη μελών διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων
Τα μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων δεν λαμβάνουν οποιαδήποτε οφέλη και
αμοιβές.
Στο λογαριασμό “Αμοιβή Διεύθυνσης” περιλαμβάνονται και υπηρεσίες που παρασχέθηκαν από τους
Διοικητικούς Συμβούλους της Εταιρείας μέσω των πιο κάτω εταιρειών, στις οποίες είναι επίσης σύμβουλοι:
31
Δεκεμβρίου
2014
€
Vatiliotis & Vatiliotou Consultancy Services Ltd
Lametus Holdings Limited

54.145
156.000

Ποσό που κεφαλαιοποιήθηκε στα περιουσιακά
στοιχεία
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31
Δεκεμβρίου
2013
€

31
Δεκεμβρίου
2012
€

210.145

62.748
156.000
218.748

69.720
173.400
243.120

(54.145)

(62.748)

(69.720)

156.000

156.000

173.400
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23.

Άλλες Θέσμιες Πληροφορίες

(i)

Από τις 31 Δεκεμβρίου 2014, δεν υπήρξε οποιαδήποτε ουσιαστική αλλαγή στην οικονομική
κατάσταση της Εταιρείας ή του Συγκροτήματος.

(ii)

Κατά την ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου, καμία σημαντική αρνητική μεταβολή δεν επηρέασε
τις προοπτικές του εκδότη.

(iii)

Εξ όσων οι Διοικητικοί Σύμβουλοι γνωρίζουν, δεν υπάρχουν σε εκκρεμότητα οποιεσδήποτε σημαντικές
επιδικίες ή υπό διαιτησία διαφορές του Συγκροτήματος καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή
διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή
λειτουργία του Συγκροτήματος.

(iv)

Καμιά δικαστική διαφορά ή διαιτησία δεν υπάρχει ή υπήρξε που δύναται να έχει ή είχε στο πρόσφατο
παρελθόν σημαντικές συνέπειες ή επιπτώσεις στην οικονομική κατάσταση της Εταιρείας ή του
Συγκροτήματος.

(v)

Δεν υπάρχουν οποιεσδήποτε οικονομικές συμβάσεις (εκτός από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο
σύνηθες πλαίσιο των δραστηριοτήτων της) που να έχουν θεμελιώδη σημασία για τις δραστηριότητες
της Εταιρείας ή του Συγκροτήματος.

(vi)

Η Εταιρεία και οι θυγατρικές της δεν έχουν συνάψει μετά την 31η Δεκεμβρίου 2014 και μέχρι την
ημερομηνία του παρόντος εγγράφου, οποιοδήποτε άλλο ομόλογο, χρεόγραφο, υποθηκεύσει ή
επιβαρύνει την περιουσία της Εταιρείας.

(vii)

Δεν υπάρχει οποιαδήποτε ειδική συμφωνία που να συνεπάγεται την πληρωμή προς οποιοδήποτε
υπάλληλο της Εταιρείας ή θυγατρικής της αποζημιώσεων σε περίπτωση παράνομου τερματισμού της.

(viii)

Δεν υπάρχουν σχέδια συμμετοχής του προσωπικού στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

(ix)

Κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου δεν υπάρχει ή υπήρξε στο πρόσφατο
παρελθόν καμιά διακοπή των δραστηριοτήτων της Εταιρείας ή του Συγκροτήματος που να έχει ή να
είχε σημαντικές συνέπειες στην οικονομική τους κατάσταση.

(x)

Εκτός ως αναφέρονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο, Μέρος Ε9 δεν υπάρχει εξάρτηση από
δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, άδειες εκμετάλλευσης, βιομηχανικές, εμπορικές ή οικονομικές συμβάσεις
που να έχουν θεμελιώδη σημασία για τις δραστηριότητες της Εταιρείας ή του Συγκροτήματος.

(xi)

Κατά το τρέχον και το τελευταίο οικονομικό έτος δεν υπήρξαν οποιεσδήποτε δημόσιες προσφορές
εξαγοράς τις οποίες υπέβαλαν τρίτοι για τις μετοχές της Εταιρείας.

(xii)

Τα όργανα διοίκησης του Συγκροτήματος δεν έχουν αναλάβει
πραγματοποίηση οποιωνδήποτε ουσιωδών μελλοντικών επενδύσεων.

(xiii)

Κατά τη διάρκεια των δύο ετών που προηγούνται της ημερομηνίας του παρόντος Ενημερωτικού
Δελτίου, κανένα ουσιώδες συμβόλαιο δεν έχει υπογραφεί που να μην είναι στα πλαίσια της συνήθους
πορείας εργασιών της Εταιρείας.

(xiv)

Δεν υπάρχει οποιαδήποτε σύμβαση παροχής υπηρεσιών που να συνδέει τα μέλη των διοικητικών,
διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων με τον εκδότη ή οποιαδήποτε θυγατρική του και οι οποίες
προβλέπουν την παροχή οφελών κατά τη λήξη τους.
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24.

Ανειλημμένες Υποχρεώσεις

Το Συγκρότημα με βάση μη ελεγμένους λογαριασμούς διοίκησης στις 30 Απριλίου 2015 είχε τις ακόλουθες
ανειλημμένες υποχρεώσεις για δικαιώματα χρήσης, τηλεοπτικά δικαιώματα, κ.α., συνολικού ύψους
€21.618.733 (31.12.2013: €21.460.665). Επιπρόσθετα, με βάση την υφιστάμενη συμφωνία της Εταιρείας με
την Α.Η.Κ. το Συγκρότημα θα καταβάλλει στην Α.Η.Κ. 3% επί των καθαρών ετήσιων κερδών της.
25.

Υποχρεώσεις για λειτουργικές μισθώσεις

Το Συγκρότημα έχει δεσμευτεί με διάφορα συμβόλαια που σχετίζονται με μη ακυρώσιμες λειτουργικές
μισθώσεις για ενοικιαστήρια συμβόλαια για γραφεία και καταστήματα με τη μέθοδο της εκμίσθωσης (leasing).
Αυτές οι εκμισθώσεις μπορούν να ακυρωθούν μόνο με τη συγκατάθεση των δύο μερών.
Οι συνολικές υποχρεώσεις του Συγκροτήματος στις 30 Απριλίου 2015, 31 Δεκεμβρίου 2014 και 31 Δεκεμβρίου
2013 αναλύονται ως ακολούθως:
30.04.2015
Πληρωτέες εντός ενός έτους
Πληρωτέες μεταξύ ενός και πέντε ετών
Πληρωτέες πέραν των πέντε ετών

26.

31.12.2014

31.12.2013

€

€

€

568.470

598.010

600.336

354.560

508.050

598.495

1.347.303

1.356.288

1.379.934

2.270.333

2.462.348

2.578.765

Κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις

Κατά την ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου δεν υπήρχαν οποιεσδήποτε κεφαλαιουχικές δαπάνες για τις
οποίες υπογράφτηκαν συμβόλαια, αλλά δεν έχουν υλοποιηθεί ακόμα.
27.

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 των ελεγκτών
KPMG, 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 9:00 π.μ. μέχρι 12:00 το μεσημέρι στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας
Λεωφ. Ομονοίας 141, The Maritime Centre, 3045 Λεμεσός, Κύπρος, για όλη την περίοδο ισχύος του
Ενημερωτικού Δελτίου:






του Ιδρυτικού Εγγράφου και Καταστατικού της Εταιρείας,
των ελεγμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Συγκροτήματος για τα έτη 2011-2013,
των ελεγμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για το έτος 2014,
των συγκαταθέσεων και βεβαιώσεων που αναφέρονται στο Μέρος Ε27 του παρόντος εγγράφου και
του εγκεκριμένου Ενημερωτικού Δελτίου ημερομηνίας 7 Ιουλίου 2015.

Σημειώνεται ότι οι οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος είναι επίσης διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της
Εταιρείας www.primetel.com.cy.
28.

Παραπομπές

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος για τα έτη 2012 και 2013 καθώς και οι
οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014, ενσωματώνονται στο
παρόν Ενημερωτικό Δελτίο μέσω παραπομπής (incorporated by reference) σύμφωνα με τις διατάξεις του
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άρθρου 28 του Κανονισμού 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (όπως τροποποιήθηκε) ως
ακολούθως:
Πληροφορίες μέσω Παραπομπής

Έγγραφο

Σελίδες

Έκθεση Ελεγκτών για το έτος που έληξε στις
31 Δεκεμβρίου 2012

Ετήσια Έκθεση 2012

16-17

Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του
Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις
31 Δεκεμβρίου 2012

Ετήσια Έκθεση 2012

18-65

Έκθεση Ελεγκτών για το έτος που έληξε στις
31 Δεκεμβρίου 2013

Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε
στις 31 Δεκεμβρίου 2013

8-9

Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του
Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις
31 Δεκεμβρίου 2013

Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε
στις 31 Δεκεμβρίου 2013

10-60

Έκθεση Ελεγκτών για το έτος που έληξε στις
31 Δεκεμβρίου 2014

Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε
στις 31 Δεκεμβρίου 2014

10-11

Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που
έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014

Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε
στις 31 Δεκεμβρίου 2014

12-60

Οι επενδυτές δύνανται να προμηθευτούν δωρεάν αντίγραφο:
(i) της Ετήσιας Έκθεσης 2012
(iii) της Έκθεσης και των Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013
(iv) της Έκθεσης και των Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014.
κατά τις συνήθεις εργάσιμες ημέρες μεταξύ των ωρών 9:00 π.μ. – 12:00 το μεσημέρι από τα Κεντρικά
Γραφεία της Εταιρείας, καθώς και από την ιστοσελίδα της Εταιρείας www.primetel.com.cy, μέχρι την
ημερομηνία ισχύος του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.
29.

Συγκαταθέσεις

Υφίστανται οι ακόλουθες συγκαταθέσεις:
α. Οι Ελεγκτές του Συγκροτήματος KPMG Limited έχουν παράσχει και δεν έχουν αποσύρει τη γραπτή
συγκατάθεσή τους για την έκδοση του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, ημερομηνίας 7 Ιουλίου 2015 της
Primetel Plc, με τις αναφορές στο όνομά τους με τον τρόπο και υπό την έννοια που παρουσιάζονται στο
έγγραφο αυτό.
β. Οι Νομικοί Σύμβουλοι της έκδοσης κ.κ. Ανδρέας Ι. Καρύδης & Σια Δ.Ε.Π.Ε έχουν παράσχει και δεν έχουν
αποσύρει τη γραπτή συγκατάθεσή τους για την έκδοση του παρόντος Εγγράφου, ημερομηνίας 7 Ιουλίου
2015 της Primetel Plc, με τις αναφορές στο όνομά τους με τον τρόπο και υπό την έννοια που
παρουσιάζονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο.
γ.

Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο έχει τεθεί ενώπιον των Διοικητικών Συμβούλων της Εταιρείας, κ.κ. Περικλή
Μαγγλή, Ερμή Στεφάνου, Φίλιππο Βατυλιώτη και Νίκο Έλληνα, και έχει εγκριθεί. Οι εν λόγω 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 έγγραφο. Οι εν λόγω
Διοικητικοί Σύμβουλοι δηλώνουν, έχοντας λάβει κάθε εύλογο μέτρο για το σκοπό αυτό, ότι οι
πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο είναι, εξ’ όσον γνωρίζουν, σύμφωνες με την
πραγματικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του.
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30. Επιστολές Συγκαταθέσεων
(α) Οι κατά νόμο ελεγκτές KPMG Limited έχουν παράσχει και δεν έχουν αποσύρει την πιο κάτω γραπτή
συγκατάθεσή τους για τη συμπερίληψη των εκθέσεων τους με τον τρόπο και υπό την έννοια που
παρουσιάζονται.
7 Ιουλίου 2015
Διοικητικό Συμβούλιο
Primetel Plc
Λεμεσός
Ενημερωτικό Δελτίο ημερομηνίας 7 Ιουλίου 2015
Αξιότιμοι Κύριοι,
Είμαστε οι ανεξάρτητοι ελεγκτές της Primetel Plc για τα έτη 2012-2014.
Οι οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος για τα έτη που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2012 και 2013,
και οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2014 είχαν ελεγχθεί
από εμάς σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου.
Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014
Στην έκθεση μας ημερομηνίας 29 Απριλίου 2014, αναφορικά με αυτές τις οικονομικές καταστάσεις
εκφράσαμε γνώμη χωρίς επιφύλαξη, αλλά με έμφαση θέματος, σύμφωνα με την οποία επισύρουμε την
προσοχή στη σημείωση 29 των οικονομικών καταστάσεων που δείχνει ότι η Εταιρεία υπέστη καθαρή
ζημία ύψους €5.409.693 κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 και, κατά την
ημερομηνία αυτή οι τρέχουσες υποχρεώσεις της υπερέβαιναν τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
της κατά €63.951.293. Οι παράγοντες αυτοί, μαζί με την τρέχουσα οικονομική και τραπεζική κρίση που
επικρατεί στην Κύπρο και άλλα θέματα που εξηγούνται στη σημείωση 29 υποδηλώνουν την ύπαρξη
ουσιαστικής αβεβαιότητας που ενδέχεται να φανερώσει σημαντική αμφιβολία ως προς την ικανότητα της
Εταιρείας να συνεχίσει ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013
Στην έκθεσή μας ημερομηνίας 25 Αυγούστου 2014, αναφορικά με αυτές τις οικονομικές καταστάσεις
εκφράσαμε γνώμη χωρίς επιφύλαξη, αλλά με έμφαση θέματος, σύμφωνα με την οποία επισύρουμε την
προσοχή στη σημείωση 32 των οικονομικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου
2013, που δείχνει ότι το Συγκρότημα υπέστη καθαρή ζημία €2.984.099 κατά τη διάρκεια του έτους που
έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 και, κατά την ημερομηνία αυτή οι τρέχουσες υποχρεώσεις του
υπερέβαιναν τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία κατά €62.751.885. Οι παράγοντες αυτοί, μαζί με
την τρέχουσα οικονομική και τραπεζική κρίση που επικρατεί στην Κύπρο και άλλα θέματα που εξηγούνται
στις σημειώσεις 29 και 32 των οικονομικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013,
υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιαστικής αβεβαιότητας που ενδέχεται να φανερώσει σημαντική αμφιβολία
ως προς την ικανότητα του Συγκροτήματος να συνεχίσει ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012
Στην έκθεσή μας ημερομηνίας 26 Απριλίου 2013, αναφορικά με αυτές τις οικονομικές καταστάσεις
εκφράσαμε γνώμη χωρίς επιφύλαξη, αλλά με έμφαση θέματος, σύμφωνα με την οποία επισύρουμε την
προσοχή στη σημείωση 31 των οικονομικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου
2012, που δείχνει ότι το Συγκρότημα υπέστη ζημία €5.472.769 κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις
31 Δεκεμβρίου 2012 και, κατά την ημερομηνία αυτή οι τρέχουσες υποχρεώσεις του υπερέβαιναν τα
κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία του κατά €11.455.524. Οι παράγοντες αυτοί, μαζί με την τρέχουσα
οικονομική και τραπεζική κρίση που επικρατεί στην Κύπρο και άλλα θέματα που εξηγούνται στις
σημειώσεις 28 και 31 των οικονομικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012,
υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιαστικής αβεβαιότητας που ενδέχεται να φανερώσει σημαντική αμφιβολία
ως προς την ικανότητα του Συγκροτήματος να συνεχίσει ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
Με την παρούσα επιστολή δίνουμε και δεν αποσύρουμε τη συγκατάθεσή μας για:
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α) τη συμπερίληψη των εκθέσεων μας στο Ενημερωτικό Δελτίο ημερομηνίας 7 Ιουλίου 2015 με τη μορφή
και στο πλαίσιο στο οποίο συμπεριλαμβάνονται, και
β) τις αναφορές στο όνομά μας με τον τρόπο και υπό την έννοια που παρουσιάζονται στο Ενημερωτικό
Δελτίο ημερομηνίας 7 Ιουλίου 2015, για το περιεχόμενο του οποίου είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι.
Με εκτίμηση
KPMG Limited
Ελεγκτές
(β) Οι νομικοί σύμβουλοι Ανδρέας Ι. Καρύδης & Σια Δ.Ε.Π.Ε, Δικηγόροι εκ Λευκωσίας έχουν παράσχει και δεν
έχουν αποσύρει τη γραπτή συγκατάθεσή τους.
7 Ιουλίου 2015
Διοικητικό Συμβούλιο
Primetel Plc
Λεμεσός
Ενημερωτικό Δελτίο ημερομηνίας 7 Ιουλίου 2015
Αξιότιμοι Κύριοι,
Οι υπογεγραμμένοι Ανδρέας Ι. Καρύδης & Σια Δ.Ε.Π.Ε εκ Λευκωσίας με την παρούσα βεβαιούμε τα
ακόλουθα αναφορικά με το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο της Primetel Plc ημερομηνίας 7 Ιουλίου 2015:
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. 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.
Με την παρούσα επιστολή δίνουμε και δεν αποσύρουμε τη συγκατάθεσή μας για τη συμπερίληψη της πιο
πάνω Βεβαίωσης μας με τη μορφή και στο πλαίσιο το οποίο συμπεριλαμβάνεται καθώς και για τις
αναφορές στο όνομά μας με τον τρόπο και υπό την έννοια που παρουσιάζονται στο Ενημερωτικό
ημερομηνίας 7 Ιουλίου 2015, της Primetel Plc.

Ανδρέας Ι. Καρύδης & Σια Δ.Ε.Π.Ε
Λευκωσία
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ΣΤ.
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1.

Πληροφορίες σχετικά με την έκδοση των κινητών αξιών προς Εισαγωγή

Στα πλαίσια του Σχεδίου Κεφαλαιακής Ενίσχυσης της Εταιρείας, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων
της Εταιρείας ημερομηνίας 27 Φεβρουαρίου 2014 ενέκρινε την έκδοση και παραχώρηση μέχρι και 390.000.000
νέες συνήθων μετοχών ονομαστικής αξίας €0,01 η κάθε μια ως ακολούθως:
(i)

(ii)

μέχρι 210.000.000 νέες συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,01 εκάστη σε τιμή έκδοσης €0,025 ανά
μετοχή προς μετόχους και/ή συγγενικές εταιρείες μετόχων προς τους/τις οποίους/ες η Εταιρεία οφείλει
χρήματα, έναντι αποπληρωμής (κεφαλαιοποίησης) τέτοιων δανείων ή/και οφειλών που η Εταιρεία τους
οφείλει
μέχρι 180.000.000 νέες συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,01 εκάστη, σε τιμή έκδοσης όχι
μικρότερη των €0,025 ανά μετοχή προς στρατηγικούς και άλλους επενδυτές ως θα αποφασίζει από
καιρού εις καιρό το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, έναντι καταβολής μετρητών.

Επίσης αποφάσισε όπως προς το σκοπό αύξησης του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας οι
υφιστάμενοι μέτοχοι της Εταιρείας αποποιηθούν όλων των προτιμησιακών τους δικαιωμάτων (pre-emption
rights) σε σχέση με την αύξηση του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
Μέσα στα πλαίσια των εγκριθέντων ψηφισμάτων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της
Εταιρείας της 27ης Φεβρουαρίου 2014, εκδοθήκαν στις 19 Μαΐου 2014 258.000.000 νέες συνήθεις μετοχές
της Εταιρείας ονομαστικής αξίας €0,01 η κάθε μια εκ των οποίων 198.000.000 μετοχές παραχωρήθηκαν προς
κύριους μετόχους και συγγενικές εταιρείες αυτών έναντι αποπληρωμής (κεφαλαιοποίησης) δανείων, δηλ.
90.000.000 μετοχές προς την Celltech Ltd, 57.200.000 μετοχές προς την Manglis (Holdings) Limited και
50.800.000 μετοχές προς τη Lametus Holdings Limited και 60.000.000 μετοχές, που παραχωρήθηκαν προς τον
υφιστάμενο μέτοχο Manglis (Holdings) Limited έναντι καταβολής μετρητών.
Επίσης πάλι μέσα στα πλαίσια των εγκριθέντων ψηφισμάτων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
της Εταιρείας της 27ης Φεβρουαρίου 2014, εκδόθηκαν στις 9 Σεπτεμβρίου 2014 72.000.000 νέες συνήθεις
μετοχές της Εταιρείας ονομαστικής αξίας €0,01 η κάθε μια Εκ των ανωτέρω εκδομένων μετοχών, οι
12.000.000 μετοχές παραχωρήθηκαν προς τον κύριο μέτοχο Celltech Ltd έναντι αποπληρωμής
(κεφαλαιοποίησης) δανείων ή/και άλλων οφειλών (ή μέρους αυτών) που η Εταιρεία του όφειλε, προς €0,025
έκαστη μετοχή, ήτοι για το συνολικό ποσό των €300.000. Οι υπόλοιπες εκ των ανωτέρω, δηλ. 60.000.000,
μετοχές παραχωρήθηκαν προς τον υφιστάμενο μέτοχο Dubris Trading Ltd έναντι καταβολής μετρητών προς
€0,025 έκαστη μετοχή, ήτοι για το συνολικό ποσό του €1.500.000.
Σημειώνεται ότι η Εταιρεία έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και έχει υποβάλει αίτηση προς το
Διοικητικό Συμβούλιο του ΧΑΚ, το οποίο στις 2 Απριλίου 2015 έχει δώσει προέγκριση υπό τον όρο
υποβολής του Ενημερωτικού Δελτίου, όπως αυτό θα εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
και της άδειας δημοσίευσης του, καθώς και την ολοκλήρωση της διαδικασίας εισαγωγής, για την εισαγωγή
των προαναφερομένων εκδομένων και μη εισηγμένων 330.000.000 μετοχών ονομαστικής αξίας €0,01 η
κάθε μία.
Πρόθεση της Εταιρείας (υπό την αίρεση λήψης της απαιτούμενης τελικής έγκρισης) είναι να προχωρήσει
άμεσα με την εισαγωγή των ανωτέρω εκδομένων αλλά μη εισηγμένων μετοχών στο ΧΑΚ.
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2.

Πληροφορίες σχετικά με τις Κινητές Αξίες που θα εισαχθούν

Σημειώνεται επίσης ότι η Εταιρεία δεν έχει οποιοδήποτε δικαίωμα ανάκλησης ή αναστολής της έκδοσης και
παραχώρησης των τίτλων που προσφέρονται με το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο.
ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Κατηγορία Αξιών

Συνήθεις μετοχές με τα ίδια δικαιώματα με όλες τις
υφιστάμενες μετοχές της Εταιρείας.

Νομοθεσία με βάση την οποία
εκδόθηκαν

Σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο.

Είδος κινητών αξιών

Ονομαστικές και άυλες

Τήρηση μητρώου

Κεντρικό Αποθετήριο/Μητρώο ΧΑΚ

Νόμισμα Έκδοσης

Ευρώ (€)

Νόμισμα Διαπραγμάτευσης

Ευρώ (€)

ISIN

CY0100710710

Διαπραγμάτευση

ΧΑΚ

Δικαίωμα Μερίσματος

Ναι (βλέπε Μέρος Ε)

Δικαίωμα ψήφου

Ναι (μία ψήφος ανά μετοχή)

Δικαίωμα προτίμησης στην εγγραφή
αξιών της ίδιας κατηγορίας

Ναι

Δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη του
εκδότη

Ναι (βλέπε Μέρος Ε)

Δικαίωμα σε τυχόν πλεόνασμα σε
περίπτωση εκκαθάρισης

Ναι

Αποφάσεις με βάση τις οποίες
εκδόθηκαν

Με βάση αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των
Μετόχων της Εταιρείας ημερομηνίας 27 Φεβρουαρίου 2014

Περιορισμοί στην Ελεύθερη
Μεταβίβαση

Όχι

Ρήτρες Εξαγοράς

Όχι

Ρήτρες Μετατροπής

Όχι

Οι νέες συνήθεις μετοχές προς εισαγωγή θα τυγχάνουν διαπραγμάτευσης μαζί με τις υφιστάμενες μετοχές της
Εταιρείας στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου με σήμανση.
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3.

Άλλες Σημαντικές Πληροφορίες

3.1

Ύψος και Σκοπός έκδοσης των προς εισαγωγή νέων μετοχών

Οι μετοχές των οποίων η Εταιρεία αιτείται την εισαγωγή τους εκδόθηκαν στα πλαίσια της Κεφαλαιακής
Ενίσχυσης της Εταιρείας. Συνολικά τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από την έκδοση τους ανήλθαν σε €8,25 εκατ.
τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για ενίσχυση της κεφαλαιουχικής βάσης της Εταιρείας και ενίσχυση της
ρευστότητας της και γενικά για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου της Εταιρείας.
Τα συνολικά έξοδα της παρούσας εισαγωγής, συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματικών αμοιβών που θα
καταβληθούν στους ελεγκτές, νομικούς συμβούλους, και συμβούλους εισαγωγής καθώς και εκτυπωτικά και
έξοδα δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων υπολογίζονται σε περίπου €50.000.
Το καθαρό προϊόν της έκδοσης των προς εισαγωγή νέων μετοχών μετά την αφαίρεση των εξόδων έκδοσης
εκτιμάται στα €8,2 εκατ. περίπου.
3.2

Φορολογικό Καθεστώς

Κυπριακά Φορολογικά Ζητήματα

Εισαγωγή
Τα παρακάτω είναι μια σύνοψη ορισμένων Κυπριακών φορολογικών ζητημάτων, που σχετίζονται με την
απόκτηση, ιδιοκτησία και διάθεση μετοχών. Η περίληψη δεν αποτελεί, ούτε θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως μια
ολοκληρωμένη περιγραφή ή ανάλυση όλων των φορολογικών ζητημάτων που ενδέχεται να σχετίζονται με την
απόφαση απόκτησης, ιδιοκτησίας και διάθεσης Συνήθων Μετοχών. Η σύνοψη αυτή βασίζεται στη φορολογική
νομοθεσία και τους κανονισμούς που ισχύουν στην Κύπρο στην παρούσα ημερομηνία, τα οποία μπορούν να
αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Υποψήφιοι αγοραστές ή κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας θα πρέπει να
συμβουλεύονται τους δικούς τους φορολογικούς συμβούλους ως προς τις Κυπριακές ή άλλες φορολογικές
συνέπειες που προκύπτουν από την απόκτηση, ιδιοκτησία και διάθεση Συνήθων Μετοχών, λαμβάνοντας
υπόψη τις ιδιαίτερες τους συνθήκες.

Φορολογία Μερισμάτων
Φορολογικοί Κάτοικοι Κύπρου
Μερίσματα που προέρχονται από εταιρίες οι οποίες είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου εξαιρούνται άνευ όρων
από τον εταιρικό φόρο εισοδήματος και δεν υπόκεινται στην Έκτακτη Εισφορά για την Άμυνα («Έκτακτη
Αμυντική Εισφορά»), εάν πρόκειται να καταβληθούν σε άλλη ημεδαπή εταιρεία στην Κύπρο, ενώ υπόκεινται
σε παρακράτηση Έκτακτης Αμυντικής Εισφοράς με συντελεστή 17% εάν καταβάλλονται σε φυσικό πρόσωπο ο
οποίος είναι φορολογικός κάτοικος Κύπρου.
Η Έκτακτη Αμυντική Εισφορά περιλαμβάνει διατάξεις για λογιζόμενη διανομή κερδών. Αν μια εταιρεία
φορολογικός κάτοικος Κύπρου δεν προχωρεί σε διανομή, υπό μορφή μερίσματος, τουλάχιστον του 70% των
λογιστικών κερδών μετά από φόρους (υπόκειται σε ορισμένες προσαρμογές), εντός δύο ετών από το τέλος
του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, τότε λογίζεται διανομή μερίσματος ύψους 70% επί
των κερδών αυτών. Το ποσό της λογιζόμενης διανομής μερίσματος μειώνεται με οποιαδήποτε πραγματική
διανομή μερισμάτων πραγματοποιείται μέχρι την ημερομηνία της λογιζόμενης διανομής μερισμάτων που
αφορά το φορολογικό έτος για το οποίο τα κέρδη υπόκεινται σε λογιζόμενη διανομή. Η Έκτακτη Αμυντική
Εισφορά παρακρατείται μόνο για το τμήμα των κερδών που αναλογούν στους μετόχους που είναι φορολογικοί
κάτοικοι Κύπρου (φυσικά πρόσωπα), καθώς οι κανόνες λογιζόμενης διανομής δεν εφαρμόζονται σε μετόχους
οι οποίοι δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου. Η λογιζόμενη διανομή μερίσματος για την Έκτακτη Αμυντική
Εισφορά υπόκειται σε ποσοστό 17% και είναι ευθύνη της εταιρείας να παρακρατήσει και να εμβάσει την
Έκτακτη Αμυντική Εισφορά στις φορολογικές αρχές. Η Έκτακτη Αμυντική Εισφορά καταβάλλεται από την
εταιρεία για λογαριασμό των μετόχων.
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Για τους σκοπούς της παρούσας Ενότητας, «κάτοικος» στην Κύπρο ορίζεται ως φυσικό άτομο το οποίο
διαμένει στην Κύπρο για μια ή περισσότερες περιόδους που υπερβαίνουν συνολικά τις 183 ημέρες σε ένα
φορολογικό έτος. Όταν εφαρμόζεται σε εταιρίες, σημαίνει εταιρίες των οποίων ο έλεγχος και η διεύθυνση
ασκούνται στην Κύπρο.

Μη Φορολογικοί Κάτοικοι Κύπρου
Μερίσματα που προέρχονται από εταιρίες οι οποίες είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου εξαιρούνται άνευ όρων
από τον εταιρικό φόρο εισοδήματος, καθώς επίσης και από την Έκτακτη Αμυντική Εισφορά αν καταβάλλονται
σε μη φορολογικό κάτοικο Κύπρου, υπό την προϋπόθεση ότι ο μη φορολογικός κάτοικος Κύπρου έχει
υποβάλει στην εταιρεία το αντίστοιχο ερωτηματολόγιο που επιβεβαιώνει την ιδιότητά του ως μη κάτοικος
Κύπρου για το αντίστοιχο έτος. Το ερωτηματολόγιο πρέπει να υποβάλλεται στην εταιρεία ετησίως.

Κέρδη από πωλήσεις τίτλων
Κέρδη από την πώληση τίτλων, όπως μετοχές, ομόλογα, ομολογίες, ιδρυτικές μετοχές και άλλοι τίτλοι εταιριών
ή άλλων νομικών προσώπων, που έχουν συσταθεί στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, και δικαιώματα επ 'αυτών,
εξαιρούνται από τον εταιρικό φόρο εισοδήματος στην Κύπρο. Η εξαίρεση αυτή ισχύει ανεξάρτητα από την
περίοδο διακράτησης, τον αριθμό των μετοχών που κρατούνται ή την εμπορική φύση του κέρδους.
Κεφαλαιουχικές απώλειες που προκύπτουν από την πώληση τίτλων δεν είναι φορολογικά εκπιπτόμενες.
Τα κεφαλαιουχικά κέρδη που προκύπτουν από την πώληση των μετοχών υπόκεινται σε φόρο κεφαλαιουχικών
κερδών, εάν ο εκδότης των μεταβιβαζόμενων μετοχών κατέχει ακίνητη περιουσία που βρίσκεται στην Κύπρο,
και οι εν λόγω μετοχές δεν είναι εισηγμένες σε κάποιο αναγνωρισμένο χρηματιστήριο.

Ειδικό Τέλος επί των Χρηματιστηριακών Συναλλαγών
Από την 1 Ιανουαρίου 2014, οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται στο ΧΑΚ, ή ανακοινώνονται στο ΧΑΚ δεν
υπόκεινται σε ειδικό φόρο επί χρηματιστηριακών συναλλαγών.
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Ζ.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΟΡΩΝ

Οι παρακάτω ορισμοί ισχύουν για το σύνολο του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, εκτός όπου το κείμενο
απαιτεί διαφορετικά:
“Primetel Plc” ή “Primetel” ή “Εταιρεία”
ή “Εκδότης”:

Σημαίνει την Primetel Plc.

“Συγκρότημα” :

Σημαίνει την Primetel Plc και οι εξαρτημένες της εταιρείες.

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

Σημαίνει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

“Διοικητικοί Σύμβουλοι”,“Σύμβουλοι”:

Σημαίνει τους Διοικητικούς Συμβούλους της Εταιρείας.

“ΔΠΧΑ/ΔΛΠ”:

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

“ Ενημερωτικό Δελτίο ” ή “Έγγραφο”:

Σημαίνει το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο που συντάχθηκε με βάση τον
περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμο του 2007
(όπως τροποποιήθηκε).

“Μετοχές”

Σημαίνει τις πλήρως πληρωθείσες συνήθεις κοινές ονομαστικές μετοχές
της Εταιρείας ονομαστικής αξίας €0,01.

“Κάτοχοι Μετοχών” ή “Μέτοχοι”:

Σημαίνει τους εκάστοτε Μετόχους της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι
στο Μητρώο Μετόχων της.

“Μητρώο Μετόχων”

Σημαίνει το μητρώο κατόχων μετοχών της Εταιρείας.

“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.

“Κεντρικό Αποθετήριο/Μητρώο ”

Σημαίνει το Κεντρικό Μητρώο εισηγμένων αξιών στο ΧΑΚ.

“ΧΑΚ” ή “Χρηματιστήριο”:

Σημαίνει το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

“€”:

Σημαίνει το Ευρώ.
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο της Primetel Plc, ημερομηνίας 7 Ιουλίου 2015 υπογράφηκε από τους
ακόλουθους Διοικητικούς Σύμβουλους της Εταιρείας. Η Εταιρεία και οι Διοικητικοί Σύμβουλοι οι οποίοι
υπογράφουν το Ενημερωτικό Δελτίο δηλώνουν ότι αφού έλαβαν κάθε εύλογο μέτρο για το σκοπό αυτό, οι
πληροφορίες που περιέχονται στο παρών Ενημερωτικό Δελτίο είναι, εξ’ όσων γνωρίζουν, σύμφωνες με την
πραγματικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενο του:

Περικλής Μαγγλής

Πρόεδρος - Μη εκτελεστικός - Μη Ανεξάρτητος

Ερμής Στεφάνου

Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικός - Μη Ανεξάρτητος

Φίλιππος Βατυλιώτης

Εκτελεστικός Σύμβουλος - Μη Ανεξάρτητος

Νίκος Έλληνας

Εκτελεστικός Σύμβουλος - Μη Ανεξάρτητος
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