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PRIMETEL PLC

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 500 ΟΜΟΛΟΓΩΝ 2009/14
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ €10.000 ΤΟ ΚΑΘΕ ΕΝΑ, ΕΓΓΥΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤ∆, ΠΟΥ ΕΚ∆ΟΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ
21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ
ΚΥΚΛΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Μετά την εξασφάλιση της σχετικής έγκρισης του Συµβουλίου του Χρηµατιστηρίου Αξιών
Κύπρου, τα οµόλογα της Εταιρείας θα εισαχθούν και θα διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο
Αξιών Κύπρου.

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ & ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ ΛΙΜΙΤΕ∆

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ

Το έγγραφο αυτό είναι σηµαντικό και απαιτεί την άµεση προσοχή σας. Αν χρειάζεστε οποιεσδήποτε
διευκρινίσεις ή / και επεξηγήσεις επί του Ενηµερωτικού ∆ελτίου µπορείτε να συµβουλευτείτε τον Ανάδοχο
Υπεύθυνο Σύνταξης της παρούσας έκδοσης Κυπριακό Οργανισµό Επενδύσεων και Αξιών Λίµιτεδ (CISCO),
άλλες ΕΠΕΥ, τραπεζίτες, λογιστές, δικηγόρους ή σύµβουλους επενδύσεων.

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

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 500 ΟΜΟΛΟΓΩΝ 2009/14
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ €10.000 ΤΟ ΚΑΘΕ ΕΝΑ, ΕΓΓΥΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤ∆, ΠΟΥ ΕΚ∆ΟΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ
21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΕΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΚΥΚΛΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Εισαγωγή στο Χρηµατιστηρίο Αξιών Κύπρου (Χ.Α.Κ.) 500 Οµολόγων 2009/14 ονοµαστικής αξίας €10.000
το κάθε ένα, τα οποία εκδόθηκαν στις 21 Ιουλίου 2009 από την Primetel Plc.

Τα Οµόλογα θα εισαχθούν και θα διαπραγµατεύονται στην Αγορά Εταιρικών Οµολόγων του Χ.Α.Κ., εφόσον
εξασφαλιστεί η σχετική έγκριση του Συµβουλίου του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟΥ ΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΜΟΝΟ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΕΡΙ
∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2005 ΚΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ
809/2004 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.

Η ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου είναι η 3η Φεβρουαρίου 2010
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Η έγκριση του παρόντος Ενηµερωτικoύ ∆ελτίου δε συνεπάγεται την οποιαδήποτε παρότρυνση προς το
επενδυτικό κοινό για επένδυση στους προσφερόµενους τίτλους. Πριν από τη λήψη της επενδυτικής απόφασης,
το επενδυτικό κοινό προτρέπεται να συµβουλεύεται το σύµβουλο επενδύσεών του.
Υπεύθυνοι για τη σύνταξη και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχονται στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο
είναι τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Primetel Plc, οι οποίοι αναλαµβάνουν συλλογικά και ατοµικά
πλήρη ευθύνη για την ακρίβεια, ορθότητα και πληρότητα των πληροφοριών και των στοιχείων που
περιέχονται στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο και διαβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχουν άλλα ουσιαστικά γεγονότα
που η παράλειψή τους θα καθιστούσε οποιαδήποτε δήλωση που περιέχεται σε αυτό παραπλανητική.
∆ιευθυντής Έκδοσης και Ανάδοχος Υπεύθυνος Σύνταξης του παρόντος
Κυπριακός Οργανισµός Επενδύσεων και Αξιών Λίµιτεδ (CISCO).

Ενηµερωτικού ∆ελτίου είναι ο

Το παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο περιέχει αναφορές οι οποίες αφορούν στο µέλλον. Οι αναφορές αυτές
προσδιορίζονται γενικά µε τη χρήση λέξεων όπως «πιστεύει», «εκτιµά», «αναµένει», «ενδέχεται», «θα», «θα
πρέπει», «µπορεί», «θα µπορούσε», «σχεδιάζει» και άλλες συγκρίσιµες λέξεις. Πρέπει να σηµειωθεί ότι τέτοιας
φύσεως αναφορές εµπεριέχουν κινδύνους και αβεβαιότητες οι οποίες ενδέχεται να οδηγήσουν τα πραγµατικά
αποτελέσµατα να διαφέρουν από αυτές. Ανάµεσα σε άλλους, τέτοιοι κίνδυνοι είναι η αβεβαιότητα της
κυπριακής οικονοµίας, οι γενικότερες οικονοµικές συνθήκες, ο ανταγωνισµός, η ικανότητα υλοποίησης των
στρατηγικών σχεδιασµών, νοµοθετικές ή κανονιστικές αλλαγές (περιλαµβανοµένων των φορολογικών), η
διαθεσιµότητα κεφαλαίων (περιλαµβανοµένων των δανειακών κεφαλαίων) και άλλοι. Ενόψει των κινδύνων
αυτών, οι αναφορές οι οποίες αφορούν το µέλλον που περιλαµβάνονται στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο µπορεί
να µην πραγµατοποιηθούν.
Η απόφαση για πιθανή επένδυση σε µετοχές που προσφέρονται µε το παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο οφείλει να
βασίζεται στο σύνολο των πληροφοριών που περιέχονται σ’ αυτό. Ειδικότερα, για µερικούς σηµαντικούς
παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη σε σχέση µε τους προσφερόµενους τίτλους, βλέπετε το Μέρος Β,
Παράγοντες Κινδύνου.
Οι επενδυτές που χρειάζονται οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή / και επεξηγήσεις επί του Ενηµερωτικού ∆ελτίου
µπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιµες µέρες και ώρες:


Στα γραφεία της Εταιρείας:
Λεωφόρος Οµονοίας 141, The Maritime Centre, 3045 Λεµεσός.



Στον Ανάδοχο Υπεύθυνο Σύνταξης του Ενηµερωτικού ∆ελτίου:
Κυπριακός Οργανισµός Επενδύσεων και Αξιών Λίµιτεδ (CISCO)
Eurolife House, 2ος όροφος, Έβρου 4, Στρόβολος, Λευκωσία.
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Α.

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

Η Εταιρεία

Η Primetel Plc (“Primetel”, “η Εταιρεία”) συστάθηκε στην Κύπρο στις 18 Ιουνίου 2003 ως Ιδιωτική Εταιρεία
περιορισµένης ευθύνης µε αριθµό εγγραφής 139104, σύµφωνα µε τον περί Εταιρειών Νόµο Κεφ.113. Στις 4
Ιουνίου 2007 η Εταιρεία µετατράπηκε από Ιδιωτική Εταιρεία σε ∆ηµόσια Εταιρεία, σύµφωνα µε απόφαση της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ηµεροµηνίας 4 Ιουνίου 2007. Η Primetel διενέργησε αρχική δηµόσια πρσφορά
τον Ιούνιο του 2008 και οι τίτλοι της εισήχθηκαν για διαπραγµάτευση στην Εναλλακτική Αγορά του
Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου στις 24 Ιουλίου 2008.
Κατά την ηµεροµηνία του παρόντος εγγράφου, η Primetel είναι θυγατρική της Thunderworx Limited. H τελική
ιθύνουσα εταιρεία είναι η TeleDev East Limited η οποία συστάθηκε επίσης στην Κύπρο. Ο όµιλος εταιρειών της
TeleDev East Limited δραστηριοποιείται στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών στην Κύπρο και στη Ρωσία.
2.

Ιδρυτικό Έγγραφο και Καταστατικό

Οι κύριοι σκοποί της Εταιρείας περιγράφονται στο άρθρο 3 του Ιδρυτικού της Εγγράφου οι οποίοι
επικεντρώνονται στον τοµέα τηλεπικοινωνιών.
3.

∆ιοικητικό Συµβούλιο

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας απαρτίζεται από τους ακολούθους:
Περικλής Μαγκλής
Ερµής Στεφάνου
Φίλιππος Βατυλιώτης
Νίκος Έλληνας
Ανδρέας Χριστοδουλίδης
Ιωάννης Τιρκίδης
Αλέξης Φωτιάδης
Ανδρέας Ελευθεριάδης

-

Πρόεδρος (Μη εκτελεστικός)
∆ιευθύνων Σύµβουλος (Εκτελεστικός)
Μέλος (Εκτελεστικός)
Μέλος (Εκτελεστικός)
Μέλος (Εκτελεστικός)
Μέλος (Μη Εκτελεστικός)
Μέλος (Μη Εκτελεστικός)
Μέλος (Μη Εκτελεστικός)
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4.

∆ιευθυντικό Προσωπικό της Εταιρείας

Τα µέλη της διεύθυνσης της Εταιρείας είναι τα ακόλουθα:
Ερµής Στεφάνου
Φίλιππος Βατυλιώτης
Ανδρέας Χριστοδουλίδης
Νίκος Έλληνας
Λούκας Χατζηλούκας
Vladimir Ivachencko
Άλεξ Γεωργιάδης
Θεοδόσης Θεοδοσίου
Έλενα Έλραΐ
Στέφανος Στεφάνου
Θεόδωρος Λουκαΐδης
Άθως Κυριάκου
Κρίστης Μηχαηλίδης
Μαρίνα Παπανικολάου
5.

-

∆ιευθύνων Σύµβουλος
Εκτελεστικός Σύµβουλος
∆ιευθυντής Επιχειρήσεων
Οικονοµικός Σύµβουλος
Οικονοµικός ∆ιευθυντής
∆ιευθυντής Ανάπτυξης Τηλεπικοινωνιακής Υποδοµής
∆ιευθυντής Λειτουργίας και Συντήρησης Τηλεπικοινωνιακής Υποδοµής
∆ιευθυντής Ρυθµιστικών Θεµάτων και ∆ιασύνδεσης
∆ιευθυντής Πωλήσεων
∆ιευθυντής Μάρκετινγκ
∆ιευθυντής ∆ικτύου Πρόσβασης
∆ιευθυντής Πληροφορικής και Τεχνολογίας
∆ιευθυντής Κατασκευών και Εγκαταστάσεων
∆ιευθυντής ∆ιοίκησης

Γραµµατέας και Σύµβουλοι της Εταιρείας

Γραµµατέας:

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

Ελεγκτές & Σύµβουλοι Λογιστές:

KPMG Limited

Νοµικοί Σύµβουλοι:

Χρύσης ∆ηµητριάδης
Fortuna Court
Λεωφόρος Μακαρίου ΙΙΙ, 3105 Λεµεσός

∆ιευθυντής Έκδοσης & Ανάδοχος
Υπεύθυνος Σύνταξης Ενηµερωτικού
∆ελτίου:

Κυπριακός Οργανισµός Επενδύσεων και Αξιών Λίµιτεδ (CISCO)

6.

Εγγεγραµµένο Γραφείο

Εγγεγραµµένο Γραφείο:

Λεωφόρος Οµονοίας 141
The Maritime Centre, 3045 Λεµεσός

7.
Συνοπτικές Πληροφορίες για την Εταιρεία
Η Primetel ασχολείται µε την ανάπτυξη των υπηρεσιών Φωνής, ∆εδοµένων και Εικόνας. Η πείρα της σε
συνδυασµό µε το γεγονός ότι αποτελεί µέλος του Οµίλου Εταιρειών Teledev East, ο οποίος κατέχει και
λειτουργεί ιδιόκτητα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα στο εξωτερικό, αναδεικνύουν την Primetel ως τον ιδανικότερο
παροχέα των υπηρεσιών αυτών στην Κύπρο.
Η Εταιρεία παρέχει τις υπηρεσίες της σε ιδιώτες, επιχειρήσεις και άλλους τηλεπικοινωνιακούς φορείς, καθώς
επίσης σε άλλους παροχείς υπηρεσιών ∆ιαδικτύου στην Κύπρο. Η Primetel έχει δηµιουργήσει και λειτουργεί, σε
παγκύπρια βάση, το µοναδικό ιδιωτικό δίκτυο ευρυζωνικών υπηρεσιών µε τη χρήση οπτικών ινών. Το διεθνές
δίκτυο της επεκτείνεται σε Ελλάδα, Ρωσία και Ηνωµένο Βασίλειο µε δικτυακούς κόµβους και απευθείας
συνδέσεις.
Η Primetel είναι σήµερα η µεγαλύτερη µη κρατική εταιρεία τηλεπικοινωνιών στην Κύπρο, µε αυτόνοµη
σταθερή δικτυακή υποδοµή σε παγκύπρια κλίµακα, ικανή να προσφέρει καινοτόµες υπηρεσίες στο
καταναλωτικό κοινό.
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8.

Προσωπικό της Εταιρείας

Ο αριθµός υπαλλήλων που αποτελούν το ανθρώπινο δυναµικό της Εταιρείας στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 και 31
∆εκεµβρίου 2008 και κατά την ηµεροµηνία του παρόντος εγγράφου παρουσιάζεται στον πιο κάτω πίνακα:
Ηµεροµηνία
παρόντος
εγγράφου

31/12/2008

31/12/2007

248

249

204

Αριθµός προσωπικού

9.

Πληροφορίες για το Μετοχικό Κεφάλαιο

Κατά την ηµεροµηνία του παρόντος εγγράφου, το Εγκεκριµένο Μετοχικό Κεφάλαιο της Primetel Plc ανέρχεται
σε €42.500.000 και είναι διαιρεµένο σε 250.000.000 µετοχές ονοµαστικής αξίας €0,17 η κάθε µια. Το
Εκδοµένο Μετοχικό Κεφάλαιο της Primetel Plc ανέρχεται σε €32.507.371 και είναι διαιρεµένο σε 191.219.828
συνήθεις µετοχές ονοµαστικής αξίας €0,17 η κάθε µια.
10.

Κύριοι Μέτοχοι

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

Thunderworx Limited
Maglis (Holdings) Limited
Celltech Limited
HNS Limited
Σύνολο

11.

Αριθµός Μετοχών

Ποσοστό
%

58.521.327
30.895.842
29.214.809
12.913.596
131.545.574

30.60%
16.16%
15.28%
6,75%
68.79%

Επιλεγµένες Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες

Οι πιο κάτω συνοπτικές επιλεγµένες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες για τα έτη 2007 και 2008 βασίζονται
στις ετήσιες ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. Οι συνοπτικές επιλεγµένες χρηµατοοικονοµικές
πληροφορίες για το Α’ Εννιάµηνο του 2009 βασίζονται στις µη-ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις της
Εταιρείας για την εξάµηνη περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009.
Οι οικονοµικές καταστάσεις για τα έτη 2007 και 2008 και το Α’ εξάµηνο του 2009 έχουν συνταχθεί µε βάση τα
∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) / ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆ΛΠ).
Οι επιλεγµένες συνοπτικές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες θα πρέπει να διαβαστούν σε συνάρτηση µε τους
πλήρεις ετήσιους ελεγµένους λογαριασµούς και τις εκθέσεις ελεγκτών για τα υπό αναφορά έτη. Οι ελεγκτές
της Εταιρείας δεν έχουν εκφράσει οποιαδήποτε επιφύλαξη ή άρνηση γνώµης στις εκθέσεις τους για τα υπό
αναφορά έτη.
Στους πίνακες που ακολουθούν παρατίθενται συνοπτικές επιλεγµένες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες της
Εταιρείας για τα έτη 2007 και 2008 και για την Α’ εξαµηνία του έτους 2009.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Το Συγκρότηµα
2008

€
Έσοδα
Κόστος πωλήσεων
Μεικτό κέρδος
Άλλα εισοδήµατα από εργασίες
Έξοδα διανοµής και πωλήσεων
Έξοδα διοίκησης
Άλλα λειτουργικά έξοδα
Κέρδος/ (ζηµία) από εργασίες πριν από τα έσοδα/
(έξοδα) χρηµατοδότησης
Καθαρά έξοδα χρηµατοδότησης
Κέρδος/ (ζηµία) πριν από τη φορολογία
Φορολογία
Κέρδος/ (ζηµία) έτους
Βασικό και πλήρως κατανεµηµένο κέρδος/ (ζηµία)
ανά µετοχή (σεντ)

€

€

24.481.294
(14.182.875)
10.298.419
1.125.671
(1.794.933)
(8.213.882)
(762)
1.414.513

14.219.084
(8.770.687)
5.448.397
102.516
(1.190.361)
(6.342.533)
(2.903)
(1.984.884)

(1.001.904)
413.101
(162.628)
250.473
0,16

(1.001.904)
412.609
(162.628)
249.981
0,16

(386.051)
(2.370.935)
204.568
(2.166.367)
(1,63)

Α’ Εξάµηνο
2009
€

Α’ Εξάµηνο
2008
€

15.726.007
7.360.176
800.382
(660.164)
(1.559.782)
(1.559.782)

11.177.862
4.908.489
306.449
(435.433)
(128.984)
(116.989)

Η Εταιρεία
2008

Η Εταιρεία
2007

Κύκλος εργασιών
Μεικτό κέρδος
Κέρδος από εργασίες πριν από καθαρά έξοδα χρηµατοδότησης
Καθαρά έξοδα χρηµατοδότησης
Ζηµιά πριν τη φορολογία
Ζηµία περιόδου

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ολικό µη κυκλοφορούντος ενεργητικού
Ολικό κυκλοφορούντος ενεργητικού
Ολικό ενεργητικού
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια κεφάλαια
Ολικό ιδίων κεφαλαίων
Υποχρεώσεις
Ολικό µη τρεχουσών υποχρεώσεων
Ολικό τρεχουσών υποχρεώσεων
Ολικό υποχρεώσεων
Ολικό ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

Η Εταιρεία
2007

24.481.294
(14.182.875)
10.298.419
1.128.984
(1.794.933)
(8.216.703)
(762)
1.415.005

Απόσπασµα Λογαριασµού Κερδοζηµιών

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

Η Εταιρεία
2008

Το Συγκρότηµα
2008

€

€

€

40.855.397
11.079.700
51.935.097

39.669.510
9.939.476
49.608.986

19.346.426
6.066.083
25.412.509

17.804.252

17.661.455

6.761.077

23.245.117
10.885.728
34.130.845
51.935.097

22.184.705
9.762.826
31.947.531
49.608.986

9.952.558
8.698.874
18.651.432
25.412.509
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ολικό µη κυκλοφορούντος ενεργητικού
Ολικό κυκλοφορούντος ενεργητικού
Ολικό ενεργητικού
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια κεφάλαια
Ολικό ιδίων κεφαλαίων
Υποχρεώσεις
Ολικό µη τρεχουσών υποχρεώσεων
Ολικό τρεχουσών υποχρεώσεων
Ολικό υποχρεώσεων
Ολικό ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

30.06.2009

31.12.2008

€

€

47.440.155
10.600.333
58.040.488

40.855.397
11.079.700
51.935.097

16.304.952

17.804.252

27.939.455
13.796.081
41.735.536
58.040.488

23.245.117
10.885.728
34.130.845
51.935.097

Με βάση τα πιο πάνω στοιχεία και τις ελεγµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας για τα
έτη 2007 και 2008, και τις µη ελεγµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας για το εξάµηνο
που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 ο βαθµός χρέωσης της ανήλθε σε 2,76 για το έτος 2007, 1,92 για το έτος
2008 και 2,56 για το εξάµηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009. Με βάση µη ελεγµένους λογαριασµούς
διοίκησης της Εταιρείας ο βαθµός χρέωσης της για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2009 ανήλθε
στο 2,68.
12.

Στόχοι και Προοπτικές της Εταιρείας

Οι βασικοί στόχοι µπορούν να συνοψιστούν στα εξής:
 Η σταδιακή αύξηση της γεωγραφικής κάλυψης του ευρυζωνικού δικτύου της εταιρείας σε όλες τις
πόλεις και σταδιακά στα χωριά, ώστε να καταστεί δυνατή η πρόσβαση σε όλο και περισσότερους
πιθανούς πελάτες.
 Ο περαιτέρω εµπλουτισµός της γκάµας των τηλεοπτικών καναλιών µε υψηλής στάθµης περιεχόµενο. Η
επέκταση των διαδραστικών υπηρεσιών ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στον πελάτη να διαχειρίζεται
από µόνος του σε µεγάλο βαθµό, την πλατφόρµα πολλών υπηρεσιών της Εταιρείας .
 Η συνεχής οργανική ανάπτυξη της Εταιρείας και η αναζήτηση ελκυστικών ευκαιριών εξαγοράς συναφών
εταιρειών ώστε να επιταχυνθεί η ανάπτυξη της.
Σύµφωνα µε ανακοίνωση της Εταιρείας ηµεροµηνίας 31 ∆εκεµβρίου 2010 τα τελικά αποτελέσµατα για το έτος
2009, αναµένεται να είναι µειωµένα σε σύγκριση µε το 2008, κυρίως λόγω των µη επαναλαµβανοµένων
εξόδων που παρουσιάστηκαν στα αποτελέσµατα της Α’ Εξαµηνίας του 2009, πιθανών διαγραφών άυλων
στοιχείων ενεργητικού που προκύπτουν από την συνεχιζόµενη αναδιοργάνωση των θυγατρικών εταιρειών του
οµίλου σε ενιαία βάση καθώς και της υστέρησης εισοδηµάτων και ανάπτυξης των εργασιών της Εταιρείας που
προκύπτουν από αθέµιτες πρακτικές ανταγωνισµού.
13.

Έξοδα της Έκδοσης

Τα συνολικά έξοδα της Έκδοσης, συµπεριλαµβανοµένων των επαγγελµατικών αµοιβών που θα καταβληθούν
στους ελεγκτές, νοµικούς συµβούλους, διευθυντές και συµβούλους έκδοσης, εκτυπωτικά, διαφηµιστικά, κ.λ.π.,
υπολογίζονται σε €500.000 περίπου.
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14.

Κύρια Στοιχεία Έκδοσης

Εκδότης

Primetel Plc («Primetel», «Εταιρεία»).

Έκδοση

Εγγυηµένο Οµόλογο λήξης 2014 («Οµόλογο», «Οµόλογο
2009/14».«PTLB»).

Ύψος Έκδοσης

€5.000.000

Έκδοση

€5.000.000 προς επαγγελµατίες επενδυτές (όπως αυτοί ορίζονται
από το Νόµο 144(Ι)/2007) και περιορισµένο κύκλο προσώπων.

Ονοµαστική Αξία

€10.000 (∆έκα χιλιάδες Ευρώ)

Τιµή Έκδοσης

Στο άρτιο σε αξίες των €10.000 και πολλαπλάσια αυτού.

Ηµεροµηνία Έκδοσης

21 Ιουλίου 2009.

Ηµεροµηνία Λήξης

30 Ιουνίου 2014.

Αποπληρωµή
Κεφαλαίου

Στην ηµεροµηνία λήξης, στο άρτιο σε µετρητά.

Καθεστώς
Εξασφάλισης

Τα Οµόλογα αποτελούν άµεσες, ελάσσονος διαβάθµισης
(subordinated), µη εξασφαλισµένες αξίες της Εταιρείας, οι οποίες
φέρουν την εγγύηση της Τράπεζας Κύπρου ∆ηµόσιας Εταιρίας Λτδ
(«Εγγυητής», «Τράπεζα») και κατατάσσονται σε ίση µοίρα (rank
pari passu) µεταξύ τους.

Προτεραιότητα
Κατάταξης

Τα δικαιώµατα και οι αξιώσεις των κατόχων των Οµολόγων είναι
ελάσσονος προτεραιότητας (subordinated) προς τις αξιώσεις των
πιστωτών ή άλλων πιστωτών της Εταιρείας, αλλά έχουν
προτεραιότητα έναντι των µετόχων της Εταιρείας.

Πιστοληπτική
Αξιολόγηση

∆εν έχει διενεργηθεί πιστοληπτική αξιολόγηση (credit rating) των
Οµολόγων.

Επιτόκιο

Σταθερό ετήσιο επιτόκιο επί της ονοµαστικής αξίας για το σύνολο
της διάρκειας της έκδοσης:
• PTLB – Οµόλογα 2009/14 µε τραπεζική εγγύηση: 6,75%

Περίοδος Τόκου /
Πληρωµή Τόκου

Η πρώτη Περίοδος Τόκου άρχισε στις 21 Ιουλίου 2009 (Ηµεροµηνία
Έκδοσης, περιλαµβάνεται) και θα λήξει στις 31 ∆εκεµβρίου 2009. Η
κάθε επόµενη Περίοδος Τόκου είναι εξαµηνιαία.
Ο τόκος θα καταβάλλεται στους δικαιούχους σε µετρητά στο τέλος
της κάθε Περιόδου Τόκου (δηλ. στις 30 Ιουνίου και 31 ∆εκεµβρίου
κάθε έτους).
Κάθε Οµόλογο θα παύει να φέρει Τόκο από την ηµεροµηνία
εξαγοράς του. Ο Τόκος θα αρχίζει από την ηµεροµηνία έκδοσης.

∆ικαίωµα Εξαγοράς
(Call Option)

Η Εταιρεία έχει το δικαίωµα πρόωρης εξαγοράς του Οµολόγου στο
σύνολό τους στις 30 Ιουνίου 2011 ή σε οποιαδήποτε ηµεροµηνία
πληρωµής τόκου που έπεται, στην Τιµή Εξαγοράς όπως αυτή
ορίζεται πιο κάτω, πλέον οποιουσδήποτε δεδουλευµένους τόκους.

Τιµή Εξαγοράς

Σε υπεραξία 2% επί της ονοµαστική τους αξίας µε µείωση 0,5%
κάθε έτος, δηλαδή:
• 2011 €102 ανά Οµόλογο
• 2012 €101,5 ανά Οµόλογο
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•
•
Εγγύηση Οµολόγων

2013 €101 ανά Οµόλογο
2014 €100,5 ανά Οµόλογο

Η αποπληρωµή κεφαλαίου και η πληρωµή τόκων φέρουν τραπεζική
εγγύηση από την Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρία Λτδ µε βάση
την εγγυητική επιστολή ηµεροµηνίας 17 Ιουλίου 2009. Σε
περίπτωση εκκαθάρισης της Εταιρείας, ή σε περίπτωση όπου η
αποπληρωµή του οµολογιακού δανείου στο άρτιο ή η πληρωµή
τόκων από την Εταιρεία καταστεί αδύνατη, o Εγγυητής θα αναλάβει
κάθε υποχρέωση της Εταιρείας έναντι των κατόχων Οµολόγων της
παρούσας έκδοσης, σύµφωνα µε τις πρόνοιες της Εγγύησης, όπως
συνοψίζονται πιο κάτω:
(α) Σε περίπτωση απαίτησης του Επιτρόπου προς τον Εγγυητή λόγω
εκκαθάρισης της Εταιρείας, o Εγγυητής έχει την υποχρέωση να
καταβάλει προς τον Επίτροπο το σύνολο του κεφαλαίου του
Οµολόγου στην ονοµαστική του αξία, πλέον τους δεδουλευµένους
και µη καταβληθέντες τόκους µέχρι και την ηµεροµηνία έκδοσης
δικαστικού διατάγµατος εκκαθάρισης της Εταιρείας, ή λήψης
απόφασης για εκκαθάριση από Γενική Συνέλευση της Εταιρείας,
οποιοδήποτε συµβεί νωρίτερα.
(β) Σε περίπτωση µη πληρωµής από την Εταιρεία ποσού τόκων ή
κεφαλαίου για 30 ηµέρες από την ηµεροµηνία κατά την οποία τα εν
λόγω ποσά έχουν καταστεί πληρωτέα, ο Επίτροπος δικαιούται να
υποβάλει απαίτηση για πληρωµή των εν λόγω οφειλόµενων ποσών.
Κατόπιν τέτοιας απαίτησης, o Εγγυητής έχει την υποχρέωση να
καταβάλει προς τον Επίτροπο το σύνολο του κεφαλαίου, πλέον
τόκους για την εν λόγω εξάµηνη περίοδο.
Ο Εγγυητής υποχρεούται να προβεί στις εν λόγω πληρωµές εντός 5
εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία της σχετικής απαίτησης.
Ο Εγγυητής δύναται, οποτεδήποτε µετά από εκκαθάριση της
Εταιρείας ή απαίτηση για πληρωµή µε βάση την Εγγύηση, να προβεί
σε αποπληρωµή του συνόλου του κεφαλαίου του Οµολόγου στην
ονοµαστική του αξία, αποστέλλοντας στον Επίτροπο Ειδοποίηση
Εξόφλησης. Υπό την προϋπόθεση ότι ο Επίτροπος αποστείλει τη
σχετική Βεβαίωση Οφειλής εντός 30 ηµερών από την ηµεροµηνία
παροχής της Ειδοποίησης Εξόφλησης, o Εγγυητής θα καταβάλει
στον Επίτροπο το κεφάλαιο του Οµολόγου στην ονοµαστική του
αξία, πλέον τους δεδουλευµένους και µη καταβληθέντες τόκους
µέχρι και την ηµεροµηνία παροχής της Ειδοποίησης Εξόφλησης.

Εγγυητής

Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρία Λίµιτεδ.

Πιστοληπτική
∆ιαβάθµιση
Εγγυήτριας Τράπεζας

Η Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρία Λτδ φέρει τις ακόλουθες
µακροπρόθεσµες πιστοληπτικές διαβαθµίσεις (credit ratings):
•

MOODY' S: A2

•

Fitch: ΒΒΒ+

Μεταβίβαση
Οµολόγων

Τα Οµόλογα είναι µεταβιβάσιµα.

Προορισµός Προϊόντος
Έκδοσης

Το καθαρό προϊόν της Έκδοσης µετά την αφαίρεση των εξόδων της
Έκδοσης, προορίζεται για την περαιτέρω ανάπτυξη και αναβάθµιση
υπηρεσιών µε στόχο την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου της
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Εταιρείας και επέκταση του τηλεπικοινωνιακού δικτύου.
Ισχύοντες Νόµοι/
∆ικαιοδοσία

Οι Νόµοι / τα δικαστήρια της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.

∆ιευθυντής Έκδοσης

Κυπριακός Οργανισµός Επενδύσεων και Αξιών Λίµιτεδ (CISCO).

Επίτροπος (Trustee)

Παπαδόπουλος, Λυκούργος & Σια ∆.Ε.Π.Ε.

15.

Ενδεικτικό Χρονοδιάγραµµα Εισαγωγής Οµολόγων στο Χ.Α.Κ.

Ο πίνακας παραθέτει το χρονοδιάγραµµα της Εισαγωγής των Οµολόγων της Εταιρείας στο Χ.Α.Κ.. Σηµειώνεται
ότι το χρονοδιάγραµµα είναι ενδεικτικό ώστε το επενδυτικό κοινό να έχει µια αρχική χρονική εκτίµηση των
απαραίτητων διαδικασιών µέχρι την έναρξη διαπραγµάτευσης των Οµολόγων στο Χ.Α.Κ., νοουµένου ότι
ληφθεί η τελική έγκριση από το διοικητικό συµβούλιο του Χ.Α.Κ.:
Ηµεροµηνία
20/11/2009
27/11/2009
01/02/2010
03/02/2010

Γεγονός
Κατάθεση παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου στην Κεφαλαιαγορά για έγκριση.
Αίτηση στο ΧΑΚ για εξασφάλιση έγκρισης για εισαγωγή των Οµολόγων στο ΧΑΚ.
Προέγκριση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΧΑΚ για εισαγωγή και διαπραγµάτευση των
Οµολόγων στο ΧΑΚ
Έκδοση άδειας δηµοσίευσης του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου.

Σηµειώνεται ότι αναµένεται σχετική απόφαση για εξασφάλιση τελικής έγκρισης από το Χ.Α.Κ. για εισαγωγή
των Οµολόγων στο Χρηµατιστήριο καθώς και η ηµεροµηνία έναρξης διαπραγµάτευσης των Οµολόγων στο
Χ.Α.Κ..
Η ηµεροµηνία έναρξης διαπραγµάτευσης των Οµολόγων θα ανακοινωθεί στο Χ.Α.Κ. και θα δηµοσιευθεί στον
κυπριακό τύπο εντός πέντε εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία έγκρισης της εισαγωγής των Οµολόγων
από το Χ.Α.Κ..
Σηµειώνεται ότι το χρονοδιάγραµµα εξαρτάται από αρκετούς αστάθµητους παράγοντες και ενδέχεται να
µεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση θα υπάρξει ενηµέρωση του επενδυτικού κοινού µε σχετική ανακοίνωση στο
ΧΑΚ και στον τύπο ή µε έκδοση Συµπληρωµατικού Ενηµερωτικού ∆ελτίου (εάν εφαρµόζεται).
16.

Γενικές Πληροφορίες για την Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρία Λτδ («Εγγυητής»)

Η Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταρία Λτδ ιδρύθηκε στην Κύπρο το 1899 και µετατράπηκε σε δηµόσια εταιρία το
1930 σύµφωνα µε τον κυπριακό Περί Εταιρειών Νόµο 18/1922 µε αριθµό εγγραφής 165.
Η Τράπεζα είναι ο ηγετικός χρηµατοοικονοµικός οργανισµός στην Κύπρο, µε δυναµική παρουσία στην Ελλάδα
και µε δραστηριότητες στο Ηνωµένο Βασίλειο, τα Channel Islands, την Αυστραλία, τη Ρωσία, τη Ρουµανία και
την Ουκρανία.
Το εγγεγραµµένο γραφείο, τα κεντρικά γραφεία της Τράπεζας όπως και η Κεντρική ∆ιοίκηση του
Συγκροτήµατος στεγάζονται στην οδό Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, Στρόβολος, 2002 Λευκωσία, Κύπρος,
τηλ. 22122100.
Οι κύριοι σκοποί της Τράπεζας περιγράφονται στο άρθρο 3 του Ιδρυτικού Εγγράφου στο κωδικοποιηµένο
Καταστατικό της. Στους κύριους σκοπούς της περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων, η διεξαγωγή τραπεζικών,
χρηµατοεπενδυτικών και χρηµατιστηριακών εργασιών πάσης φύσης καθώς επίσης η διεξαγωγή εργασιών
Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης (Leasing), Χρηµατοδότησης µε Ενοικιαγορά και η ίδρυση, λειτουργία, διεύθυνση
και διατήρηση παραρτηµάτων, υποκαταστηµάτων και πρακτορείων στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Η Τράπεζα
λειτουργεί µε άδεια της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και υπόκειται στο ρυθµιστικό και εποπτικό ρόλο της
ιδίας Αρχής.
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17.

Φορολογία

Λεπτοµέρειες για το φορολογικό καθεστώς για τον επενδυτή, καθώς και για το φορολογικό καθεστώς της
Εταιρείας παρατίθενται στο Μέρος Ε 3.7 του παρόντος εγγράφου.
18.

Επενδυτικοί Κίνδυνοι

Η επένδυση σε οµόλογα της Primetel εµπεριέχει αριθµό κινδύνων που σχετίζονται µεταξύ άλλων µε τον τοµέα
στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία και τις επιχειρηµατικές της δραστηριότητες, γενικότερους
οικονοµικούς, πολιτικούς, νοµοθετικούς και κανονιστικούς παράγοντες και παράγοντες που αφορούν τους
τίτλους της παρούσας Έκδοσης. Οι επενδυτικοί κίνδυνοι παρατίθενται στο Μέρος Β του παρόντος εγγράφου.
Οι επενδυτές προτρέπονται να λάβουν σοβαρά υπόψη τους παράγοντες αυτούς, σε συνάρτηση µε τις λοιπές
πληροφορίες που παρατίθενται στο παρόν έγγραφο πριν προβούν σε οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση.
Επιπλέον, οι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να µην είναι οι µόνοι
που πιθανόν να αντιµετωπίσει η Εταιρεία. Πρόσθετοι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που επί του παρόντος δεν είναι
δεδοµένοι ή που θεωρούνται επουσιώδεις, µπορεί να επιδράσουν δυσµενώς τις επιχειρηµατικές
δραστηριότητες της Εταιρείας.
19.

Έγγραφα ∆ιαθέσιµα για Επιθεώρηση

Αντίγραφα των ακόλουθων εγγράφων της Primetel Plc θα είναι διαθέσιµα για επιθεώρηση κατά τις συνήθεις
εργάσιµες ηµέρες, µεταξύ των ωρών 8:30 π.µ. µέχρι 12:00 το µεσηµέρι, στο εγγεγραµµένο γραφείο της
Εταιρείας Λεωφ. Οµονοίας 141, The Maritime Centre, 3045 Λεµεσός, Κύπρος, για όλη την περίοδο ισχύος του
παρόντος εγγράφου:
 του Ιδρυτικού Εγγράφου και Καταστατικού της Εταιρείας,
 του Ενηµερωτικού ∆ελτίου ηµεροµηνίας 22 Μαϊου 2008,
 των ελεγµένων οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας για τα έτη 2007-2008,
 των µη ελεγµένων οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας για την περίοδο 1η Ιανουαρίου 2009 – 30
Ιουνίου 2009.
 των συγκαταθέσεων και βεβαιώσεων που αναφέρονται στο Μέρος ∆23 του παρόντος εγγράφου,
 του εγκεκριµένου Ενηµερωτικού ∆ελτίου ηµεροµηνίας 3 Φεβρουαρίου 2010,
 της Εγγύησης και
 του Εγγράφου Εµπιστεύµατος.
Σηµειώνεται ότι οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας είναι επίσης διαθέσιµες στην ιστοσελίδα της
Εταιρείας www.prime-tel.com.
Αντίγραφα των ακόλουθων εγγράφων είναι διαθέσιµα για επιθεώρηση τις συνήθεις εργάσιµες ηµέρες µεταξύ
των ωρών 9:00 π.µ. – 12:00 µ.µ. από τα Κεντρικά Γραφεία της Τράπεζας, Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή,
Λευκωσία µέχρι την ηµεροµηνία ισχύος του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου καθώς και στην ιστοσελίδα του
Συγκροτήµατος www.bankofcyprus.com (επιλέξτε Σχέσεις Επενδυτών):
 του Ενηµερωτικού ∆ελτίου της Τράπεζας Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρία Λτδ, ηµεροµηνίας 30 Απριλίου 2009,
όπως έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,
 του Συµπληρωµατικού Ενηµερωτικού ∆ελτίου της Τράπεζας, ηµεροµηνίας 2 Ιουνίου 2009, όπως έχει
εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,
 του Ιδρυτικού Εγγράφου και Καταστατικού της Τράπεζα Κύπρου,
 των ετήσιων εκθέσεων και των ελεγµένων ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της Τράπεζας για τα
έτη που έληξαν στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 και 2008 και
 των µη ελεγµένων ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της Τράπεζας για την περίοδο που έληξε στις
30 Σεπτεµβρίου 2009.

16

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ

20.

Παραποµπές

20.1

Παραποµπές σε σχέση µε την Εταιρεία

Οι ελεγµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου
2008 και οι µη ελεγµένες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την α’ εξαµηνία του 2009 ενσωµατώνονται
µέσω παραποµπής στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο.
Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2007
περιέχονται εν΄όλω στο εγκεκριµένο Ενηµερωτικό ∆ελτίο της Εταιρείας, ηµεροµηνίας 22 Μαΐου 2008.
Συνεπώς, ενσωµατώνονται στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο, µέσω παραποµπής (incorporated by reference)
στο εγκεκριµένο Ενηµερωτικό ∆ελτίο της Εταιρείας, ηµεροµηνίας 22 Μαΐου 2008, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 28 του Κανονισµού 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι επενδυτές δύνανται να
προµηθευτούν δωρεάν αντίγραφο του εγκεκριµένου Ενηµερωτικού ∆ελτίου ηµεροµηνίας 22 Μαίου 2008 µέχρι
την ηµεροµηνία ισχύος του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου και των προαναφερόµενων οικονοµικών
καταστάσεων κατά τις συνήθεις εργάσιµες ηµέρες µεταξύ των ωρών 9:00 π.µ. – 12:00 το µεσηµέρι από τα
Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας, καθώς και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.prime-tel.com.
20.2

Παραποµπές σε σχέση µε τον Εγγυητή

Οι πιο κάτω πληροφορίες ενσωµατώνονται µε τη µέθοδο της παραποµπής και δίνουν λεπτοµερείς πληροφορίες
για την Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρία Λτδ («Εγγυητής», «Τράπεζα», «Τράπεζα Κύπρου»). Οι πληροφορίες
αυτές περιέχονται στις ετήσιες εκθέσεις και ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις του Συγκροτήµατος για τα έτη
που έληξαν στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 και 2008, στις ενδιάµεσες συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις του Συγκροτήµατος για το ενιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2009 και στο Ενηµερωτικό
∆ελτίο της Τράπεζας Κύπρου ηµεροµηνίας 30 Απριλίου 2009. Αντίγραφα των προαναφεροµένων εγγράφων
είναι διαθέσιµα για επιθεώρηση τις συνήθεις εργάσιµες ηµέρες µεταξύ των ωρών 9:00 π.µ. – 12:00 µ.µ. από
τα Κεντρικά Γραφεία της Τράπεζας, Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, Λευκωσία µέχρι την ηµεροµηνία ισχύος του
παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου καθώς και στην ιστοσελίδα του Συγκροτήµατος www.bankofcyprus.com
(επιλέξτε Σχέσεις Επενδυτών).

Ιστορική Αναδροµή και Βασικοί Σταθµοί στην Ιστορία της Τράπεζας Κύπρου
Οι πληροφορίες για την ιστορική αναδροµή και βασικούς σταθµούς στην εξέλιξη της Τράπεζας Κύπρου
παρουσιάζονται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο της Τράπεζας ηµεροµηνίας 30 Απριλίου 2009, σελ. 76 -78.

Υπηρεσίες και ∆ραστηριότητες της Τράπεζας Κύπρου
Οι λεπτοµερείς πληροφορίες για τις υπηρεσίες και δραστηριότητες της Τράπεζας Κύπρου παρουσιάζονται στο
Ενηµερωτικό ∆ελτίο ηµεροµηνίας 30 Απριλίου 2009, σελ. 82-96.

Κύριες Αγορές ∆ραστηριοποίησης
Οι λεπτοµερείς πληροφορίες παρουσιάζονται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο της Τράπεζας ηµεροµηνίας 30 Απριλίου
2009, σελ. 82-97.

Παράγοντες Κινδύνου
Οι παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται µε τον τοµέα δραστηριότητας και τις εργασίες παρουσιάζονται στο
Ενηµερωτικό ∆ελτίο της Τράπεζας ηµεροµηνίας 30 Απριλίου 2009, σελ. 24-34.

∆οµή Συγκροτήµατος Τράπεζας Κύπρου
Η δοµή του Συγκροτήµατος παρουσιάζεται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο της Τράπεζας ηµεροµηνίας 30 Απριλίου
2009, σελ. 81-82.

Λειτουργία ∆ιοικητικού Συµβουλίου και Θέµατα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης
Οι πληροφορίες παρουσιάζονται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο της Τράπεζας ηµεροµηνίας 30 Απριλίου 2009, σελ.
102-106.
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Μετοχικό Κεφάλαιο
Οι λεπτοµερείς πληροφορίες παρουσιάζονται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο της Τράπεζας ηµεροµηνίας 30 Απριλίου
2009, σελ. 112-116.

Συνοπτικές Ελεγµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για τα έτη 2007 και 2008
Οι ετήσιες εκθέσεις και οι ελεγµένες οικονοµικές καταστάσειςτου Συγκροτήµατος για τα έτη που έληξαν στις
31 ∆εκεµβρίου 2007 και 2008, είναι διαθέσιµες για επιθεώρηση τις συνήθεις εργάσιµες ηµέρες µεταξύ των
ωρών 9:00 π.µ. – 12:00 µ.µ. από τα Κεντρικά Γραφεία της Τράπεζας, Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, Λευκωσία
µέχρι την ηµεροµηνία ισχύος του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου καθώς και στην ιστοσελίδα του
Συγκροτήµατος www.bankofcyprus.com (επιλέξτε Σχέσεις Επενδυτών/ Ετήσιες Εκθέσεις).

Ενδιάµεσες Συνοπτικές µη Ελεγµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το εννιάµηνο που έληξε στις
30 Σεπτεµβρίου 2009
Οι Ενδιάµεσες Συνοπτικές Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις του Συγκροτήµατος για το ενιάµηνο που
έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2009, είναι διαθέσιµες για επιθεώρηση τις συνήθεις εργάσιµες ηµέρες µεταξύ των
ωρών 9:00 π.µ. – 12:00 µ.µ. από τα Κεντρικά Γραφεία της Τράπεζας, Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, Λευκωσία
µέχρι την ηµεροµηνία ισχύος του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου καθώς και στην ιστοσελίδα του
Συγκροτήµατος www.bankofcyprus.com (επιλέξτε Σχέσεις Επενδυτών/ Οικονοµικά Στοιχεία).

Κυριότερες Επενδύσεις
Οι πληροφορίες παρουσιάζονται στις ενδιάµεσες µη ελεγµένες ενοποιηµένες οικονιµικές καταστάσεις για το
εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2009, σηµείωση 7.

Συναλλαγές µε Συνδεόµενα Πρόσωπα
Οι πληροφορίες για τις συναλλαγές παρουσιάζονται στις ενδιάµεσες µη ελεγµένες ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2009, σηµείωση 18.

∆ικαστικές και ∆ιατητικές ∆ιαδικασίες
Οι πληροφορίες για δικαστικές και διαιτητικές διαδικασίες παρουσιάζονται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο της
Τράπεζας ηµεροµηνίας 30 Απριλίου 2009, σελ. 144-145.

Ιδρυτικό Έγγραφο και Καταστατικό
Οι πληροφορίες για το Ιδρυτικό Έγγραφο και Καταστατικό παρουσιάζονται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο της
Τράπεζας ηµεροµηνίας 30 Απριλίου 2009, σελ. 79-80 και σελ. 137-140 αντίστοιχα.
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Β.

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

Κίνδυνοι που Σχετίζονται µε τις Επιχειρηµατικές ∆ραστηριότητες της Εταιρείας

Ανταγωνισµός
Ο τοµέας τηλεπικοινωνιών αναπτύσσεται και µεταβάλλεται συνεχώς. Τεχνολογικές αναβαθµίσεις καθώς και
νέες υπηρεσίες που εισάγονται, πιθανόν να συµβάλουν σε διαφοροποίηση των πηγών εισοδηµάτων και των
ποσοστών κερδοφορίας στο µέλλον. Επίσης, η ένταση του ανταγωνισµού πιθανόν να επηρεάσει τα περιθώρια
κέρδους ή και να οδηγήσει σε µείωση µεριδίου αγοράς της Εταιρείας. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο κυριότερος
ανταγωνιστής της Εταιρείας είναι η Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου η οποία κατέχει και το µεγαλύτερο µερίδιο
αγοράς της κυπριακής αγοράς τηλεπικοινωνιών. Άλλοι ανταγωνιστές της Εταιρείας είναι οι εταιρείες ΟΤΕΝΕΤ
και Cablenet.
Η διατήρηση του υφιστάµενου µεριδίου αγοράς που η Εταιρεία κατέχει αλλά και η περαιτέρω διεύρυνσή του
απαιτούν µία σειρά κινήσεων, όπως η συνεχής αναβάθµιση του τηλεπικοινωνιακού της δικτύου σύµφωνα µε
τις τεχνολογικές εξελίξεις, η ανταγωνιστική τιµολογιακή πολιτική, οι έντονες προωθητικές ενέργειες κ.λ.π.,
µέσα σε ένα ιδιαίτερα έντονο ανταγωνιστικό περιβάλλον.
Εξάρτηση από σηµαντικές συµβάσεις
Συνεργασία µε την Αρχή Ηλεκτρισµού Κύπρου
Η Εταιρεία έχει συνάψει συνεργασία µε την Αρχή Ηλεκτρισµού Κύπρου («ΑΗΚ») για µίσθωση µέρους της
τηλεπικοινωνιακής της υποδοµής και άλλων υπηρεσιών και διευκολύνσεων που διαθέτει η ΑΗΚ. Η συµφωνία
συνεργασίας µε την ΑΗΚ δεν έχει ηµεροµηνία λήξης. Τερµατισµός της συµφωνίας µπορεί να γίνει σε
περίπτωση που ο στρατηγικός συνεργάτης της ΑΗΚ δεν ανταποκρίνεται στις οικονοµικές υποχρεώσεις που
προκύπτουν από τη σχετική συµφωνία. Κάτι τέτοιο είναι απίθανο να συµβεί λόγω του υφιστάµενου αριθµού
πελατών της Εταιρείας και των εσόδων που ήδη πραγµατοποιεί, ενώ η συνδροµητική βάση και τα
συνεπαγόµενα έσοδα συνεχώς αυξάνονται.
Σχέση µε την Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου
Όπως ήδη αναφέρθηκε, η Εταιρεία διαθέτει το δικό της ανεξάρτητο δίκτυο. Ωστόσο, για να εισέλθει στις οικίες
των πελατών της χρειάζεται τη συνεργασία της ΑΤΗΚ (“the last mile”). Βάσει ευρωπαϊκών οδηγιών, η ΑΤΗΚ
είναι υπόχρεη να παρέχει τη συνεργασία της σε αυτό τον τοµέα, η οποία διέπεται από το έγγραφο Αναφοράς
Αδεσµοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο (Reference Unbundling Offer) το οποίο έχει υπογραφεί από τα
δύο µέρη.
Συνεργασία µε Κυβερνητικές Αρχές
Πέρα από την συνεργασία µε την ΑΤΗΚ, η Εταιρεία χρειάζεται την συνεργασία άλλων κρατικών Αρχών και
υπηρεσιών (π.χ. Υπουργείο Σ&Ε, Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ήµους/ τοπικές αυτοδιοικήσεις, ∆ηµόσια Έργα) για
να µπορεί να αναπτύσσει έγκαιρα και αποτελεσµατικά το δίκτυό της.
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Κίνδυνος που σχετίζεται µε αρνητικό κεφάλαιο κίνησης
Η Εταιρεία κατά τα έτη 2006 και 2007 παρουσιάζει αρνητικό κεφάλαιο κίνησης. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο
ότι η φύση των εργασιών της Εταιρείας τα πρώτα έτη λειτουργίας της απαιτούν συνεχείς επενδύσεις στην
ανάπτυξη υποδοµής, δικτύου και υπηρεσιών. Στο τέλος του 2008 το κεφάλαιο κίνησης ήταν θετικό, ενώ κατά
το τέλος του 2009 το κεφάλαιο κίνησης ήταν αρνητικό. Η Εταιρεία αναµένει ουσιαστική βελτίωση του
κεφαλαίου κίνησης κατά τα επόµενα έτη, λόγω ενδυνάµωσης της θέσης της στην αγορά, ενδυνάµωσης του
πελατολογίου της η οποία ήδη παρατηρείται και βελτίωσης της κερδοφορίας της. Σε περίπτωση που η Εταιρεία
δεν κατορθώσει να µειώσει τις ανάγκες της για κεφάλαιο κίνησης, θα υπόκειται σε υψηλό κόστος δανεισµού.
Κίνδυνος από δανειακή µόχλευση
Κατά τα έτη 2007 και 2008 και µέχρι την ηµεροµηνία του παρόντος εγγράφου, η Εταιρεία παρουσιάζει υψηλή
δανειακή µόχλευση (λόγω δανειακών προς ίδια κεφάλαια). Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι τα πρώτα έτη
λειτουργίας της Εταιρείας απαιτούν συνεχείς επενδύσεις στην ανάπτυξη υποδοµής, δικτύου και υπηρεσιών,
συµπεριλαµβανοµένων σηµαντικών επενδύσεων σε αγορά γης και εξοπλισµού. Η ενδεχόµενη παρατεταµένη
διατήρηση της δανειακής µόχλευσης σε υψηλά επίπεδα συνεπάγεται υψηλό κόστος δανεισµού, µε τις ανάλογες
ενδεχόµενες συνέπειες στα αποτελέσµατα της Εταιρείας.
Επιφυλάξεις για Συµβόλαια τα οποία φαίνεται να έχουν λήξει
Υπάρχει επιφύλαξη σε σχέση µε συµβόλαια τα οποία φαίνεται να έχουν λήξει, ενώ σύµφωνα µε προφορική
διαβεβαίωση των εκπροσώπων της Εταιρείας, τα συµβόλαια αυτά έχουν ανανεωθεί αυτοµάτως και οι
υπηρεσίες και τα τέλη που αναφέρονται σε αυτά παρέχονται και πληρώνονται κανονικά και χωρίς διακοπή.
Άλλα σηµαντικά θέµατα
Το όνοµα της Εταιρείας και η φήµη της είναι σηµαντικά περιουσιακά της στοιχεία και παρά το γεγονός ότι
διεξάγει εργασίες στην Κύπρο και στο εξωτερικό, δεν έχει, µέχρι στιγµής, εγγράψει το όνοµά της και το
εµπορικό της σήµα ως σήµα υπηρεσιών ούτε στην Κύπρο ούτε στις χώρες στις οποίες διεξάγει εργασίες. Η
εταιρεία θεωρεί πολύ σηµαντικό το θέµα αυτό και ήδη βρίσκεται σε προχωρηµένο στάδιο της διαδικασίας για
την εγγραφή του ονόµατος και του εµπορικού σήµατος της στην Κύπρο.
Τεχνολογία
Αυτός ο κίνδυνος αφορά τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών και ειδικότερα τις τεχνολογικές εξελίξεις οι οποίες
ενδεχοµένως να καταστήσουν το προϊόν της Εταιρείας πεπαλαιωµένο. Η Εταιρεία διαθέτει ένα δραστήριο
τµήµα έρευνας και ανάπτυξης, το οποίο παρακολουθεί στενά τις τεχνολογικές εξελίξεις που πραγµατοποιούνται
στον κλάδο και προσαρµόζει το δίκτυο της ανάλογα.
Συµβόλαια Εξασφάλισης Περιεχοµένου
Απαραίτητο συστατικό για την επιτυχία του προϊόντος της Εταιρείας αποτελεί και η εξασφάλιση τηλεοπτικού
περιεχοµένου (content) ψηλής ποιότητας. Η Εταιρεία µέχρι στιγµής έχει εξασφαλίσει ένα αξιόλογο περιεχόµενο
(π.χ. CNN, BBC World, , DW, Euronews, CNBC Europe, , Al Jazeera, Eurosport 1&2, Discovery Channel,
Fashion TV, TCM, Cartoon network, Travel and Living, HBO, LTV,LTV1-4, Alpha.. Με την πάροδο του χρόνου
το περιεχόµενο της πλατφόρµας της Εταιρείας εµπλουτίζεται όλο και περισσότερο και έτσι σε περίπτωση που
διακοπεί η συνεργασία µε κάποιο κανάλι η Εταιρεία δεν διατρέχει κίνδυνο να χάσει σηµαντικό µερίδιο από το
πελατολόγιο της για το λόγο ότι η Εταιρεία διαθέτει αρκετά εναλλακτικά κανάλια που περιλαµβάνονται στην
πλατφόρµα της. Επιπρόσθετα, σηµαντικό είναι να αναφερθεί ότι όσο αυξάνεται το πελατολόγιο της Εταιρείας
τόσο πιο µεγάλη είναι και η διαπραγµατευτική της δύναµη έναντι των καναλιών.
Εξάρτηση από βασικά στελέχη της Εταιρείας
Η επιτυχηµένη πορεία των εργασιών της Εταιρείας εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την τεχνογνωσία, τις
εµπειρίες αλλά και από την προσπάθεια που καταβάλλεται από τα µέλη της διεύθυνσης της Εταιρείας και
ιδιαίτερα από τον κ. Ερµή Στεφάνου (∆ιευθύνων Σύµβουλος) και τον κ. Φίλιππο Βατυλιώτη (Εκτελεστικό
Σύµβουλο). Η απώλεια ενός ή περισσότερων στελεχών της διευθυντικής οµάδας της Εταιρείας δυνατόν να έχει
δυσµενή επίδραση στις δραστηριότητες και στα αποτελέσµατα της Εταιρείας. ∆εν υπάρχει στo παρόν
διάστηµα οποιαδήποτε δέσµευση να συνεχίσουν να εργάζονται για την Εταιρεία τουλάχιστον για κάποιο

20

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ

χρονικό διάστηµα, αλλά ούτε και ασφάλεια ζωής των σηµαντικών αυτών στελεχών της Εταιρείας. Επίσης δεν
υπάρχει άµεση συµφωνία απασχόλησης µε τον κ. Ερµή Στεφάνου (∆ιευθύνων Σύµβουλος).
Κίνδυνος επιτοκίου
Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος η αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων να διακυµαίνεται λόγω αλλαγών
στα επιτόκια της αγοράς. Τα έσοδα και ροή µετρητών από εργασίες του Συγκροτήµατος είναι ουσιαστικά
ανεξάρτητα από αλλαγές στα επιτόκια της αγοράς, εφόσον το Συγκρότηµα δεν έχει σηµαντικά περιουσιακά
στοιχεία που να φέρουν τόκο. Το Συγκρότηµα εκτίθεται σε κίνδυνο επιτοκίου αναφορικά µε το δανεισµό του.
Ο δανεισµός σε κυµαινόµενα επιτόκια εκθέτει το Συγκρότηµα σε κίνδυνο επιτοκίου που αφορά τις ταµειακές
ροές. Ο δανεισµός σε σταθερά επιτόκια εκθέτει το Συγκρότηµα σε κίνδυνο επιτοκίου που αφορά τη δίκαιη
αξία. Η διεύθυνση του Συγκροτήµατος παρακολουθεί τις διακυµάνσεις στα επιτόκια σε συνεχή βάση και
ενεργεί ανάλογα.
Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει όταν η αδυναµία των συµβαλλοµένων µερών να εξοφλήσουν τις
υποχρεώσεις τους θα µπορούσε να µειώσει το ποσό των µελλοντικών ταµειακών εισροών από
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Το Συγκρότηµα δεν έχει
σηµαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Το Συγκρότηµα εφαρµόζει διαδικασίες που βεβαιώνουν ότι οι
πωλήσεις προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών γίνονται σε πελάτες µε κατάλληλη ιστορία αξιοπιστίας και
παρακολουθεί σε συνεχή βάση τη χρονολογική κατάσταση των εισπρακτέων. Τα τραπεζικά υπόλοιπα
κρατούνται σε χρηµατοοικονοµικούς οργανισµούς µε υψηλή πιστωτική αξιοπιστία και το Συγκρότηµα
εφαρµόζει διαδικασίες που περιορίζουν την έκθεσή του σε πιστωτικό κίνδυνο σε σχέση µε κάθε
χρηµατοοικονοµικό οργανισµό.
Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν η λήξη των περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων δε συµπίπτει. Όταν οι λήξεις δε συµπίπτουν, η αποδοτικότητα µπορεί να αυξηθεί αλλά
ταυτόχρονα µπορεί να αυξηθεί ο κίνδυνος ζηµιών. Το Συγκρότηµα εφαρµόζει διαδικασίες µε σκοπό την
ελαχιστοποίηση τέτοιων ζηµιών όπως η διατήρηση ικανοποιητικών ποσών µετρητών και άλλων περιουσιακών
στοιχείων µε υψηλή ρευστότητα και µε το να διατηρεί ένα ικανοποιητικό ποσό σε δεσµευµένες πιστωτικές
διευκολύνσεις.
Κίνδυνος διαχείρισης κεφαλαίου
Το Συγκρότηµα διαχειρίζεται τα κεφάλαιά του ούτως ώστε να διασφαλίζει ότι θα συνεχίσει να λειτoυργεί ως
δρώσα oικονoµική µoνάδα και ταυτόχρονα θα έχει τη µέγιστη δυνατή απόδοση για τους µετόχους µέσω της
βέλτιστης αναλογίας ιδίων κεφαλαίων και δανεισµού.
Κίνδυνος απώλειας υπηρεσιών βασικών διοικητικών στελεχών
Το Συγκρότηµα εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τις υπηρεσίες και τα προσόντα των Εκτελεστικών ∆ιοικητικών
Συµβούλων του. Η απώλεια ενός ή περισσοτέρων τέτοιων προσώπων µπορεί να έχει βραχυπρόθεσµα δυσµενή
επίδραση στο Συγκρότηµα.
Άλλοι αστάθµητοι παράγοντες
Αστάθµητοι παράγοντες (force majeure), σεισµοί, πληµµύρες, απεργίες, πόλεµοι, κ.λπ. πιθανόν να
επηρεάσουν αρνητικά τις εργασίες της Εταιρείας.
2.

Κίνδυνοι που Σχετίζονται µε την Παρούσα Έκδοση Οµολόγων

Εξαγορά (Redemption) και Αγορά
Οι Κάτοχοι δεν έχουν οποιοδήποτε δικαίωµα απαίτησης της εξαγοράς ή αγοράς από την Εταιρεία. Η Εταιρεία
όµως έχει την επιλογή να εξαγοράσει ολόκληρο το ποσό των Οµολόγων σε υπεραξία 2% επί της ονοµαστικής
τους αξίας µαζί µε οποιουσδήποτε δεδουλευµένους τόκους στις 30 Ιουνίου 2011, ή σε οποιαδήποτε
Ηµεροµηνία Πληρωµής Τόκου που έπεται (µε µείωση 0,5% κάθε χρόνο), καθώς επίσης και να αγοράσει τα
Οµόλογα.
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Καθεστώς Εξασφάλισης (status) και Προτεραιότητα Κατάταξης (subordination)
Τα Οµόλογα αποτελούν άµεσες, µη εξασφαλισµένες, ελάσσονος διαβάθµισης (subordinated) υποχρεώσεις της
Εταιρείας και κατατάσσονται σε ίση µοίρα (rank pari passu) µεταξύ τους.
Τα δικαιώµατα και οι αξιώσεις των κατόχων των Οµολόγων PTLB της παρούσας έκδοσης είναι ελάσσονος
προτεραιότητας (subordinated) προς τις αξιώσεις των πιστωτών της Εταιρείας αλλά έχουν προτεραιότητα
έναντι των µετόχων της Εταιρείας.
Επιτοκιακός Κίνδυνος
Τα Οµόλογα θα φέρουν σταθερό ετήσιο επιτόκιο 6,75% για όλη τη διάρκεια µέχρι τη λήξη τους στις 30
Ιουνίου 2014. Οποιεσδήποτε αλλαγές στα επιτόκια την περίοδο αυτή, δυνατόν να επηρεάσουν σηµαντικά την
αξία των Οµολόγων.
Περιορισµοί Έκδοσης Οµολόγων ή ∆ανειακού Κεφαλαίου
∆εν υπάρχει περιορισµός στην έκδοση ή στο ύψος της έκδοσης Οµολόγων ή δανειακού κεφαλαίου που µπορεί
να εκδώσει η Εταιρεία µε προτεραιότητα έναντι των Οµολόγων ή που να κατατάσσονται στον ίδιο βαθµό
προτεραιότητας µε τα Οµόλογα (rank pari passu). Η έκδοση τέτοιων Οµολόγων ή δανειακού κεφαλαίου
µπορεί να µειώσει το βαθµό της πληρωµής των Κατόχων Οµολόγων σε περίπτωση διάλυσης ή/και να αυξήσει
την πιθανότητα Ακύρωσης Πληρωµής Τόκου των Οµολόγων σύµφωνα µε τους όρους τους.
Μη ύπαρξη Προηγούµενης Αγοράς για τα Οµόλογα
Τα Οµόλογα της Εταιρείας αποτελούν νέα έκδοση για την Εταιρεία. Ως αποτέλεσµα, δεν έχει αναπτυχθεί
ενεργή αγορά και πιθανόν να µην υπάρξει ικανοποιητική ρευστότητα στα Οµόλογα. Η δυνατότητα διάθεσης
µεγάλων πακέτων τίτλων ανά πάσα στιγµή δυνατόν να είναι περιορισµένη.
Τα Οµόλογα δεν αποτελούν κατάλληλη επένδυση για όλους τους επενδυτές
Κάθε πιθανός επενδυτής σε οποιαδήποτε Οµόλογα πρέπει να αξιολογήσει την καταλληλότητα µιας τέτοιας
επένδυσης λαµβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Συγκεκριµένα, κάθε πιθανός επενδυτής
πρέπει:
(i)

να έχει την απαραίτητη γνώση και εµπειρία έτσι ώστε να είναι σε θέση να προβεί σε ουσιαστική
αξιολόγηση των Όρων των Οµολόγων, των δικαιωµάτων και των κινδύνων που εµπεριέχονται στα
Οµόλογα και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται ή που ενσωµατώνονται µέσω παραποµπής στο
παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο,

(ii)

να έχει την κατάλληλη γνώση και πρόσβαση σε εργαλεία ανάλυσης έτσι ώστε να αξιολογήσει, στα
πλαίσια της ιδιαίτερης οικονοµικής κατάστασής του, την επένδυση στα Οµόλογα και τις επιπτώσεις που
δύναται να επιφέρει µια τέτοια επένδυση στο συνολικό του χαρτοφυλάκιο,

(iii)

να έχει ικανοποιητικούς οικονοµικούς πόρους και ρευστότητα έτσι ώστε να µπορέσει να επωµισθεί όλους
τους κινδύνους της επένδυσης του στα Οµόλογα,

(iv)

να κατανοήσει µε λεπτοµέρεια τους όρους των Οµολόγων,

(v)

να αναγνωρίσει ότι υπάρχει περίπτωση να µην καταφέρει να πωλήσει ή να µεταφέρει τα Οµόλογα του
για µεγάλο χρονικό διάστηµα ή και καθόλου και
(vi)
να είναι σε θέση να αξιολογήσει (είτε ο ίδιος είτε µε τη βοήθεια οικονοµικών συµβούλων) τα πιθανά
σενάρια που αφορούν τους παράγοντες που δύναται να επηρεάσουν την επένδυσή του όπως το ευρύτερο
οικονοµικό περιβάλλον, τα επιτόκια ή άλλους παράγοντες και στην δυνατότητα του να αναλάβει τους
κινδύνους που εµπεριέχονται στην επένδυσή του.
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Γ.

ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ / ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου έγινε σύµφωνα µε τον περί ∆ηµόσιας
Προσφοράς και Ενηµερωτικού ∆ελτίου Νόµο 114(Ι) του 2005 και µε βάση τον Κανονισµό 809/2004 της
Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η Εταιρεία αναλαµβάνει την πλήρη ευθύνη για τις πληροφορίες που παρατίθενται στο παρόν Ενηµερωτικό
∆ελτίο και βεβαιώνει ότι αυτές είναι σύµφωνες µε την πραγµατικότητα και ότι δεν υπάρχουν παραλείψεις που
θα µπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόµενό του.
Οι ∆ιοικητικοί 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 ∆ελτίο και βεβαιώνουν ότι, έχοντας λάβει κάθε εύλογο µέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες
που περιέχονται σε αυτό είναι, εξ’ όσον γνωρίζουν, σύµφωνες µε την πραγµατικότητα και δεν υπάρχουν
παραλείψεις που θα µπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόµενό του.
Οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι της Primetel Plc, οι οποίοι υπογράφουν το παρόν έγγραφο είναι:
Περικλής Μαγκλής
Ερµής Στεφάνου
Φίλιππος Βατυλιώτης
Νίκος Έλληνας

-

Πρόεδρος (Μη εκτελεστικός)
∆ιευθύνων Σύµβουλος (Εκτελεστικός)
Μέλος (Εκτελεστικός)
Μέλος (Εκτελεστικός)

Ανάδοχος Υπεύθυνος Σύνταξης Ενηµερωτικού ∆ελτίου είναι ο Κυπριακός Οργανισµός Επενδύσεων και Αξιών
Λίµιτεδ (CISCO), ο οποίος υπογράφει το Ενηµερωτικό ∆ελτίο. Ο Κυπριακός Οργανισµός Επενδύσεων και
Αξιών Λίµιτεδ (CISCO) αφού έλαβε κάθε εύλογο µέτρο για το σκοπό αυτό δηλώνει ότι, εξ’ όσον γνωρίζει οι
πληροφορίες που περιέχονται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο είναι σύµφωνες µε την πραγµατικότητα και δεν
υπάρχουν παραλείψεις που θα µπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόµενό του.
Οι συγκαταθέσεις των διαφόρων προσώπων / εµπειρογνωµόνων που συµµετείχαν στη σύνταξη του παρόντος
Ενηµερωτικού ∆ελτίου ή µνηµονεύονται σε αυτό παρατίθενται στο Μέρος ∆23 και περιλαµβάνουν τα µέλη του
∆ιοικητικού Συµβουλίου, τον Ανάδοχο Υπεύθυνο Σύνταξης, Κυπριακό Οργανισµό Επενδύσεων και Αξιών
Λίµιτεδ (CISCO), τους ελεγκτές της Εταιρείας (KPMG), τους νοµικούς συµβούλους της Εταιρείας (Χρύσης
∆ηµητριάδης & Σία).
Σηµειώνεται ότι οι ελεγκτές της Εταιρείας, KPMG έχουν ελέγξει την ακριβή µεταφορά, από τις ελεγµένες
οικονοµικές καταστάσεις για τα έτη 2007 – 2008, των συνοπτικών οικονοµικών στοιχείων που παρατίθενται
στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο, καθώς και τις παραγράφους που αφορούν τα φορολογικά θέµατα.
Οι επενδυτές που χρειάζονται οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή / και επεξηγήσεις επί του Ενηµερωτικού ∆ελτίου
µπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιµες µέρες και ώρες:


Στα γραφεία της Εταιρείας:
Λεωφόρος Οµονοίας 141
The Maritime Centre
3045 Λεµεσός



Στον Ανάδοχο Υπεύθυνο Σύνταξης της παρούσας Έκδοσης:
Κυπριακό Οργανισµό Επενδύσεων και Αξιών Λίµιτεδ (CISCO)
Eurolife House, 2ος όροφος,
Έβρου 4, Στρόβολος
Λευκωσία
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∆.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ∆ΟΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1.

Νοµικό Καθεστώς

Η Primetel Plc (“Primetel”, “η Εταιρεία”) συστάθηκε στην Κύπρο στις 18 Ιουνίου 2003 ως Ιδιωτική Εταιρεία
περιορισµένης ευθύνης µε αριθµό εγγραφής 139104, σύµφωνα µε τον περί Εταιρειών Νόµο Κεφ.113. Στις 4
Ιουνίου 2007 η Εταιρεία µετατράπηκε από Ιδιωτική Εταιρεία σε ∆ηµόσια Εταιρεία, σύµφωνα µε απόφαση της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ηµεροµηνίας 4 Ιουνίου 2007.
Κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου, η Primetel είναι 40,24% θυγατρική της
Thunderworx Limited. Η τελική ιθύνουσα εταιρεία είναι η TeleDev East Limited (40,30% άµεση και έµµεση
συµµετοχή) η οποία συστάθηκε επίσης στην Κύπρο. Ο όµιλος εταιρειών της TeleDev East Limited
δραστηριοποιείται στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών στην Κύπρο και τη Ρωσία.
Το εγγεγραµµένο γραφείο της Εταιρείας βρίσκεται στην διεύθυνση: Λεωφόρος Οµονοίας 141, The Maritime
Centre, 3045 Λεµεσός. Το κεντρικό τηλέφωνο είναι 2510 0100 και η ιστοσελίδα της εταιρείας είναι
http://www.prime-tel.com.
Οι κύριοι σκοποί της Εταιρείας περιγράφονται στο άρθρο 3 του Ιδρυτικού της Εγγράφου οι οποίοι
επικεντρώνονται στον τοµέα τηλεπικοινωνιών.
2.

Ιστορική Αναδροµή και Κύρια Γεγονότα στην Εξέλιξη της Εταιρείας

Η Primetel ασχολείται µε την ανάπτυξη των υπηρεσιών Φωνής, ∆εδοµένων και Εικόνας. Η πείρα της σε
συνδυασµό µε το γεγονός ότι αποτελεί µέλος του Οµίλου Εταιρειών Teledev East, ο οποίος κατέχει και
λειτουργεί τηλεπικοινωνιακά δίκτυα στο εξωτερικό, αναδεικνύουν την Primetel ως τον ιδανικότερο
εναλλακτικό πάροχο των υπηρεσιών αυτών στην Κύπρο.
Η Εταιρεία έχει δηµιουργήσει τηλεπικοινωνιακό παγκύπριο δίκτυο ευρυζωνικών υπηρεσιών µε δικτυακούς
κόµβους σε Ελλάδα, Ρωσία και Ηνωµένο Βασίλειο το οποίο παρέχει τη δυνατότητα επικοινωνίας µεταξύ των
βασικών αγορών της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής καθώς και µε όλο τον υπόλοιπο κόσµο. Η Primetel
αποτελεί ένα από τους ελάχιστους φορείς τηλεπικοινωνιών στην περιοχή που µπορεί να παρέχει το πακέτο
υπηρεσιών “Triple Play” µέσα από µια σύνδεση µε τα υποστατικά πελατών.

Ιστορία δηµιουργίας της Primetel
Γύρω στο τέλος της δεκαετίας του 1990, µια οµάδα Κυπρίων επιχειρηµατιών ίδρυσε τον Όµιλο Teledev East ο
οποίος το 1998 δραστηριοποιήθηκε στο Καζάν, (πρωτεύουσα του Ταταρστάν) και µετέπειτα στην Μόσχα και
άλλες πόλεις της Ρωσικής Οµοσπονδίας όπου δηµιούργησε ιδιόκτητα δίκτυα τηλεπικοινωνιών και παρέχει
τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες. Ο Όµιλος διαθέτει σήµερα περίπου 140,000 συνδροµητές.
Το Μάρτιο 2001, µέλη της ίδιας οµάδας επιχειρηµατιών δηµιούργησε στην Κύπρο την Thunderworx, η οποία
ουσιαστικά παρέχει υπηρεσίες διαδικτύου και άλλες συναφείς υπηρεσίες. Στις 11 Ιουλίου του 2003 η Teledev
East συµµετέχει σε κοινοπραξία εταιρειών η οποία κατέληξε σε συµφωνία µε την Αρχή Ηλεκτρισµού Κύπρου
(ΑΗΚ) για εκµίσθωση και αξιοποίηση της δικτυακής υποδοµής οπτικών ινών της ΑΗΚ µε σκοπό την δηµιουργία
τηλεπικοινωνιακού δικτύου νέας γενιάς σε παγκύπρια βάση. Στη συνέχεια ιδρύεται η εταιρεία Primetel στην
οποία ανατέθηκε η δηµιουργία και λειτουργία του δικτύου. Η Primetel, επενδύοντας σηµαντικά κεφάλαια,
δηµιούργησε το πρώτο αυτόνοµο ιδιωτικό τηλεπικοινωνιακό δίκτυο στην Κύπρο, το οποίο έχει τη δυνατότητα
να προσφέρει στο ευρύ κοινό συνδυασµένες υπηρεσίες τηλεφωνίας, διαδικτύου και τηλεόρασης µέσω µιας
καλωδιακής σύνδεσης µε τα υποστατικά πελατών. Το πρωτοποριακό πακέτο των υπηρεσιών αυτών που για
πρώτη φορά προσφέρεται στην Κύπρο είναι γνωστό ως “Triple Play”.

Κύρια Γεγονότα στην εξέλιξη της Εταιρείας
Η Primetel µίσθωσε µέρος της τηλεπικοινωνιακής υποδοµής της ΑΗΚ µε σκοπό τη δηµιουργία και λειτουργία
παγκύπριου δικτύου βασισµένο σε οπτικές ίνες το οποίο της επιτρέπει να προσφέρει ευρυζωνικές υπηρεσίες σε
ένα ευρύ φάσµα χρηστών σε ολόκληρη την Κύπρο, (ιδιώτες, επιχειρήσεις και µεταφορείς τηλεπικοινωνιών).
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Τον Ιούνιο 2004, παραχωρήθηκε στην Primetel άδεια από το Γραφείο του Επιτρόπου Ρυθµίσεως
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΓΕΡΗΕΤ) για δηµιουργία, εγκατάσταση και λειτουργία σταθερού δηµόσιου
τηλεπικοινωνιακού δικτύου, και για παροχή ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
Η Εταιρεία κατά το 2004 και µέχρι τον Οκτώβριο του 2005 διεκπεραίωνε τις δραστηριότητες της µέσω της
εταιρείας Thunderworx χρησιµοποιώντας προσωπικό και ενοικιαζόµενα κτήρια της Thunderworx. Η Εταιρεία
άρχισε δραστηριότητες τον Νοέµβριο του 2005 και το 2006 ήταν ο πρώτος ολοκληρωµένος χρόνος
λειτουργίας της Primetel.
Κατά τη διάρκεια του έτους 2005, η Εταιρεία αγόρασε το πάγιο ενεργητικό και δραστηριότητες της
Thunderworx Limited, ως µέρος αναδιοργάνωσης, µε αντάλλαγµα µετοχές της Εταιρείας. Πιο συγκεκριµένα,
στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε την έκδοση µετοχικού κεφαλαίου
ύψους £12.000.000 (120.000.000 συνήθεις µετοχές ονοµαστικής αξίας £0,10 η καθεµία, προς £0,10 η
καθεµία) προς τη Thunderworx Limited. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα η Thunderworx να γίνει ο µεγαλοµέτοχος
της Primetel µε ποσοστό 92,3%. Σηµειώνεται ότι, κύριος µέτοχος της Thunderworx Limited είναι η Teledev
East Limited (93%).
Τον Ιανουάριο 2006, η Primetel ανακοίνωσε ότι δηµιούργησε µια νέα τεχνολογικά προηγµένη πλατφόρµα η
οποία δίδει τη δυνατότητα ενσωµάτωσης, σε ένα πακέτο, της σταθερής τηλεφωνίας, του ευρυζωνικού
διαδικτύου και της ψηφιακής τηλεόρασης (Φωνή, ∆εδοµένα, Εικόνα – Triple Play), µέσω απλού και εύχρηστου
εξοπλισµού και µίας µόνο καλωδιακής σύνδεσης. Σηµαντικό για τους καταναλωτές είναι το γεγονός ότι όλες οι
υπηρεσίες παρέχονται από ένα µόνο τηλεπικοινωνιακό παροχέα, την Primetel. Έτσι, η Primetel
διαφοροποιήθηκε από τις υπόλοιπες εναλλακτικές τηλεπικοινωνιακές εταιρείες της Κύπρου, στο γεγονός ότι οι
συνδροµητές της δεν θα χρειάζεται να γίνουν συνδροµητές σε δεύτερο τηλεπικοινωνιακό παροχέα, όπως
γινόταν µέχρι σήµερα. Αυτό, ουσιαστικά, καθιστά την Primetel τη µόνη πραγµατικά εναλλακτική επιλογή στο
χώρο των Τηλεπικοινωνιών στην Κύπρο.
Τον Απρίλιο 2006, η Primetel ανακοίνωσε τη συνεργασία της µε την Turner Broadcasting Systems (TBS)
Europe Ltd, µε σκοπό την ενσωµάτωση των επιτυχηµένων και γνωστών καναλιών της TBS στην πλατφόρµα
της Primetel. Τα κανάλια της TBS είναι το CNN, το Boomerang, το Cartoon Network και το Turner Classic
Movies (TCM), τα οποία προσφέρουν στους συνδροµητές ποιότητα και διεθνώς αναγνωρισµένη ψυχαγωγία και
ενηµέρωση.
Επίσης, τον Απρίλιο 2006, η Εταιρεία υπέγραψε συµφωνία συνεργασίας µε την Discovery Networks Europe
(παράρτηµα της παγκόσµια αναγνωρισµένης εταιρείας Discovery Communications) για αναµετάδοση των
καναλιών της. Σύµφωνα µε τους όρους αυτής της συµφωνίας τα κανάλια Discovery Channel, Discovery
Science, Discovery Civilisation και Discovery Travel & Living είναι διαθέσιµα στους συνδροµητές της Primetel.
Το Μάιο 2006, µετά από µια απόλυτα επιτυχηµένη δοκιµαστική περίοδο, ξεκίνησε η παροχή 2 πρωτοποριακών
πακέτων, το PrimeHome (Τηλεφωνία + ∆ιαδίκτυο + Τηλεόραση) και το PrimeHomeADSL2+ (Τηλεφωνία +
∆ιαδίκτυο).
Τον Ιούλιο 2006, ανακοινώθηκε ότι τα συνδροµητικά τηλεοπτικά κανάλια LTV και ALFA προσφέρονται µέσω
της ευρυζωνικής πλατφόρµας της Primetel στους υφιστάµενους συνδροµητές του πακέτου PrimeHome. Η
Primetel προσφέρει τα κανάλια LTV και ALFA ως επιπρόσθετα κανάλια στο πακέτο PrimeHome (Τηλεφωνία +
∆ιαδίκτυο + Τηλεόραση) και ως µέρος του καινούργιου πακέτου PrimeTVplus+ (Τηλεφωνία + Τηλεόραση).
Τον Αύγουστο 2006, ανακοινώθηκε η συµφωνία της Εταιρείας µε το τηλεοπτικό κανάλι SIGMA. Μέσω της
σηµαντικής αυτής συµφωνίας η Primetel προσφέρει την δυνατότητα στους συνδροµητές της να
παρακολουθήσουν µαγνητοσκοπηµένους όλους τους αγώνες του UEFA Champions League, έχοντας
εξασφαλίσει τα δικαιώµατα αναµετάδοσης των αγώνων µέχρι και το έτος 2009. Οι αγώνες θα µεταδίδονται
δωρεάν στους συνδροµητές των πακέτων PrimeHome και PrimeTVplus.
Τον Οκτώβριο 2006, ανακοινώθηκε ότι µετά από ένα πλήρως επιτυχηµένο πιλοτικό πρόγραµµα, η Primetel έχει
ξεκινήσει να παρέχει εµπορικά την νέα υπηρεσία IPTV στην Κύπρο υπό την προστασία της Irdeto SoftClient,
της λογισµικής λύσης της Irdeto για υπηρεσίες IPTV. Η πλατφόρµα IPTV συµπεριλαµβάνει υπηρεσίες
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τηλεοπτικών καναλιών, Βίντεο κατά Ζήτηση (VOD) καθώς επίσης και Ηλεκτρονικό Οδηγό Προγραµµάτων. Για
την ολοκλήρωση της τεχνικής υποδοµής της υπηρεσίας IPTV, η Εταιρεία έχει επιλέξει ψηφιακούς
αποκωδικοποιητές από την Kreatel και την τεχνολογία για Βίντεο κατά Ζήτηση (VOD) της Kasenna. Η εταιρεία
Irdeto, θυγατρική του πολυεθνικού Οµίλου µέσων µαζικής ενηµέρωσης Naspers (NASDAQ: NPSN και JSE:
NPN), συνεργάζεται µε διεθνώς καταξιωµένες εταιρείες για να αναπτύξουν υψηλής ποιότητας υποδοµές IPTV,
προσφέροντας στους πελάτες της τη δυνατότητα επιλογής της πιο κατάλληλης εφαρµογής IPTV για την
εταιρεία τους. Η Irdeto IPTV χρησιµοποιεί δοκιµασµένη τεχνολογία για να προσφέρει υψηλή προστασία τύπου
έξυπνης κάρτας, µέσω ψηφιακού αποκωδικοποιητή µε λογισµικό προστασίας πελατών.
Επίσης, τον Οκτώβριο 2006, ανακοινώθηκε ότι η Εταιρεία πρωτοπορεί χρησιµοποιώντας στην πλατφόρµα της
την προηγµένη τεχνολογία ∆ιαδραστικής Τηλεόρασης (Interactive Television). Μέσω αυτής της τεχνολογίας
δίνεται η ευκαιρία στον Κύπριο τηλεθεατή να έχει πλήρη έλεγχο των προγραµµάτων που παρακολουθεί, καθώς
επίσης και εύκολη πρόσβαση επιλογής, σε πληροφορίες και σε άλλες λειτουργίες για την ψυχαγωγία και την
ενηµέρωση του. Η λειτουργία αυτή προσφέρεται εντελώς δωρεάν στους συνδροµητές των πακέτων
PrimeHome και PrimeTVplus.
Το Νοέµβριο 2006, ανακοινώθηκε η σύναψη συµφωνίας της Primetel µε το Al Jazeera International, το
καινούργιο Αγγλόφωνο κανάλι ειδήσεων και επικαιρότητας, µέλος του ∆ικτύου Al Jazeera. Το Al Jazeera
International είναι διαθέσιµο στους συνδροµητές της Primetel από τις 15 Νοεµβρίου 2006 εµπλουτίζοντας
ακόµη περισσότερο το τηλεοπτικό περιεχόµενο της Primetel, το οποίο ξεπερνά τα 100 κανάλια. Το Al Jazeera
International συµπεριλαµβάνεται στα πακέτα PrimeHome και PrimeTVplus. Το Al Jazeera International είναι
ένα εικοσιτετράωρο κανάλι ειδήσεων και επικαιρότητας, µε έδρα την Ντόχα του Κατάρ και παρακολουθείται
από 40 εκατοµµύρια νοικοκυριά σε όλο τον κόσµο. Επίσης, είναι το πρώτο παγκόσµιο ειδησεογραφικό κανάλι
µε έδρα την Μέση Ανατολή και αποτελεί κανάλι αναφοράς για την Μέση Ανατολή και Αφρική,
αντιστρέφοντας την ροή των πληροφοριών από τον Νότο στον Βορρά.
Επίσης, το Νοέµβριο 2006, η Primetel ανακοίνωσε την έναρξη παροχής της υπηρεσίας PrimeWiFi για
Ασύρµατη Ευρυζωνική Σύνδεση στο διαδίκτυο από το σπίτι. Η Primetel παρέχει την υπηρεσία αυτή ως επιλογή
αναβάθµισης στα πακέτα της PrimeHome και PrimeNet. Με την υπηρεσία PrimeWiFi οι συνδροµητές µπορούν
να είναι συνδεδεµένοι στο διαδίκτυο χωρίς καλώδια από οποιοδήποτε δωµάτιο του σπιτιού τους, µέχρι ακόµα
και έξω από το σπίτι, εντός της ακτίνας κάλυψης. Με την αναβάθµιση αυτή οι συνδροµητές µπορούν να
ελέγχουν τα e-mail τους, να ακούσουν µουσική ή να παίξουν online παιγνίδια. Οι συνδροµητές µπορούν
επίσης να µοιραστούν την ευρυζωνική τους σύνδεση και µε άλλα µέλη της οικογένειάς τους στο ίδιο σπίτι
συνδέοντας πολλαπλούς υπολογιστές ταυτόχρονα. Με την υπηρεσία PrimeWiFi µπορούν επίσης να συνδεθούν
οποιεσδήποτε άλλες ηλεκτρονικές συσκευές που έχουν ασύρµατες δυνατότητες.
Επιπρόσθετα, το Νοέµβριο 2006, ανακοινώθηκε ότι η Primetel µαζί µε την Accedo Broadband, πρωτοπόρο
προµηθευτή εφαρµογών IPTV, παρουσιάζουν την υπηρεσία διαδραστικών παιγνιδιών Funspot. Η υπηρεσία
αυτή που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Κυπριακή αγορά προσφέρει στον Κύπριο τηλεθεατή την
δυνατότητα να παίζει παιγνίδια από την τηλεόρασή του. Με αυτή την πρωτοποριακή υπηρεσία οι συνδροµητές
της Primetel µπορούν να παίζουν διαδραστικά παιγνίδια στην τηλεόρασή τους χρησιµοποιώντας απλά και µόνο
το τηλεχειριστήριο. Υπάρχει δυνατότητα να επιλέξουν διάφορες κατηγορίες παιχνιδιών όπως παιγνίδια
γνώσεων (Trivia Pursuit), σπαζοκεφαλιές (Sudoku), παιγνίδια τράπουλας και καζίνο (Blackjack, Poker,
Solitaire). Η συλλογή από εφαρµογές τηλεόρασης της Accedo (Accedo Application Portfolio), είναι η
µεγαλύτερη διαθέσιµη στην αγορά και περιλαµβάνει επίσης κουίζ, video-art, κόµικς, karaoke, ειδήσεις, καιρό,
γενικές πληροφορίες και µουσική. Η υπηρεσία παιγνιδιών Funspot είναι διαθέσιµη στους συνδροµητές της
Primetel από τα τέλη Οκτωβρίου 2006, και η γκάµα των παιγνιδιών της θα ανανεώνεται διαρκώς από την
πλούσια συλλογή της Accedo.
Το ∆εκέµβριο 2006, η Εταιρεία ανακοίνωσε ότι µετά από µια σηµαντική συµφωνία, το ειδησεογραφικό κανάλι
Sky News µεταδίδεται τώρα από την πλατφόρµα της. Το Sky News είναι ένα πρωτοποριακό 24-ωρο
Ευρωπαϊκό ειδησεογραφικό κανάλι και το πρώτο στο είδος του στο Ηνωµένο Βασίλειο. Το Sky News είναι
διαθέσιµο στους συνδροµητές της Primetel και προσφέρεται χωρίς καµία επιπλέον χρέωση στα πακέτα
PrimeHome και PrimeTVplus. Το Sky News ιδρύθηκε το 1989 και φηµίζεται για τον πρωτοποριακό του
χαρακτήρα, όπως επίσης και για την ταχύτητα και ακρίβεια µετάδοσης ειδήσεων. Το Sky News έχει κερδίσει
πληθώρα διακρίσεων.
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Επίσης, το ∆εκέµβριο 2006, ανακοινώθηκε ότι η Primetel προβαίνει σε επέκταση του αυτόνοµου δικτύου της
στην Λάρνακα και την Πάφο για ευρεία κάλυψη των δύο πόλεων.
Τον Ιανουάριο 2007, η Εταιρεία υπόγραψε συµφωνία µε το ειδησεογραφικό κανάλι France 24 το οποίο
ενσωµατώθηκε στην τηλεοπτική πλατφόρµα της Primetel και στις δύο εκδόσεις του, την Γαλλική και την
Αγγλική. Το France 24 προσφέρει κάλυψη σε ένα ευρύ θεµατολόγιο στην διεθνή σκηνή, µε ιδιαίτερο
χαρακτήρα και προσέγγιση.
Το Μάρτιο 2007, η Primetel υπέγραψε συµφωνία µε το Βρετανικό Ίδρυµα Ραδιοτηλεόρασης BBC για την
προσθήκη του BBC Prime στη λίστα καναλιών της. Το κανάλι είναι διαθέσιµο 24 ώρες τη µέρα. Οι τηλεθεατές
µπορούν να παρακολουθήσουν ένα ποικίλο µείγµα µε ό,τι καλύτερο από το BBC – από βραβευµένες κωµικές
και δραµατικές σειρές σε επαναστατικά ντοκιµαντέρ. Επιπλέον, παιδικά προγράµµατα, εκποµπές ειδικού
ενδιαφέροντος και lifestyle, και πολλά άλλα.
Το Μάιο 2007, η Εταιρεία ανακοίνωσε ότι έχει συνάψει συµφωνία µε το νέο Κυπριακό κανάλι CNC Plus TV. Το
CNC Plus TV είναι ένα από τα πιο νέα κυπριακά κανάλια παγκύπριας εµβέλειας που άρχισε την λειτουργία του
τον Ιούλιο 2006. Στο τηλεοπτικό του πρόγραµµα διαθέτει µια πλήρη γκάµα προγραµµάτων για όλες τις
απαιτήσεις του τηλεοπτικού κοινού και είναι ένα πολλά υποσχόµενο τηλεοπτικό κανάλι.
Επίσης, το Μάιο 2007, ανακοινώθηκε ότι το τηλεοπτικό κανάλι EXTRA TV, µε περισσότερο από 10 χρόνια
παρουσίας στην επαρχία της Λεµεσού, από τοπικός σταθµός γίνεται και παγκύπριος µέσω της τηλεοπτικής
πλατφόρµας της Primetel. Οι συνδροµητές στα πακέτα της Primetel, µπορούν να παρακολουθούν το
ολοκληρωµένο πρόγραµµα του EXTRA TV, µε τοπικές παραγωγές καθώς και τηλεοπτικό περιεχόµενο από
µεγάλα ελλαδικά και διεθνή δίκτυα.
Τον Ιούλιο 2007, η Primetel προσφέρει το πρώτο κυπριακό ιπποδροµιακό κανάλι LTV Races µέσα από την
πλατφόρµα της PrimeTV. Το κανάλι µεταδίδει καθηµερινά ένα πεντάωρο πρόγραµµα που προσφέρει
ολοκληρωµένη ενηµέρωση για τον ιππόδροµο στην Κύπρο αλλά και στον υπόλοιπο κόσµο.
Επίσης, τον Ιούλιο 2007, η Primetel παρουσιάζει το VBox, ένα πρωτοποριακό διαδραστικό µουσικό κανάλι
στην τηλεοπτική της πλατφόρµα PrimeTV. Το κανάλι αυτό επιτρέπει στους χρήστες να δηµιουργήσουν τα
δικά τους playlists µε ελληνικά και ξένα µουσικά βίντεο κλπ.
Επιπρόσθετα, τον Ιούλιο 2007, η Primetel ανακοίνωσε την προσθήκη ραδιοφωνικών σταθµών στην
τηλεοπτική της πλατφόρµα. Η PrimeTV ήδη φιλοξενεί τον ραδιοφωνικό σταθµό Energy 107.6 FM από την
περασµένη χρονιά µε µεγάλη επιτυχία. Τώρα προχωρεί στην περαιτέρω ενδυνάµωση της υπηρεσίας
τηλεόρασης µε την προσθήκη επιπρόσθετων ραδιοσταθµών. Οι σταθµοί που διατίθενται στην PrimeTV είναι:
Energy FM, KISS FM, CHOICE FM, Μusic.net.cy radio ENTEXNO, Ράδιο Πρώτο, Russian Wave. Σύντοµα θα
προστεθούν και οι ραδιοσταθµοί Sfera Κύπρου 96.8, ΚΛΙΚ FM, Super FM, Coast FM.
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. Με
βάση τη συµφωνία αυτή η Primetel έχει ενσωµατώσει τη δέσµη Nova Cyprus στην πλατφόρµα της όπου ο
συνδροµητής ανάλογα µε τα ενδιαφέροντα του (κινηµατογράφος, αθλητικά κλπ) θα µπορεί να επιλέξει το
ανάλογο πακέτο.
Τον Οκτώβριο 2007, η Primetel ανακοίνωσε την υπογραφή συµφωνίας για συνεργασία µε την SONY- BMG, και
το Νοέµβριο 2007 ανακοίνωσε ότι προχώρησε στην υπογραφή συµφωνίας για συνεργασία µε την Heaven
Music. Οι δύο αυτές εταιρείες είναι από τις µεγαλύτερες δισκογραφικές εταιρείες. Με αυτές τις συνεργασίες οι
συνδροµητές της Εταιρείας έχουν την ευκαιρία µέσω του καινοτοµικού καναλιού VΒΟΧ να παρακολουθούν τα
αγαπηµένα τους Ελληνικά video clips.
Το Μάρτιο 2008, η Εταιρεία έχει συνάψει συµφωνία µε την εταιρεία Reliance Globalcom (πρώην Flag) η οποία
είναι ιδιοκτήτης και διαχειριστής του µεγαλύτερου στον κόσµο ιδιωτικού υποθαλάσσιου καλωδιακού
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συστήµατος οπτικών ινών, για την προσαιγιάλωση στην Κύπρο καλωδιακού συστήµατος νέας γενιάς DWDM
Multi-terabit (υπό την επωνυµία “Hawk”) σε ιδιόκτητο ανεξάρτητο καλωδιακό σταθµό της Primetel στην
Γεροσκήπου. Τον Ιούνιο 2009, έλαβε χώρα η προσγειάλωση του καλωδιακού συστήµατος οπτικών ινών
«Hawk» στην παραλία της Γεροσκήπου. Η υποχρέωση της Primetel ως συµβαλλόµενο µέρος είναι η ανέγερση
κατάλληλου κτιρίου όπου θα εγκατασταθεί ο αναγκαίος ηλεκτρονικός και µηχανολογικός εξοπλισµός, η
κατασκευή της αναγκαίας υποδοµής για τερµατισµό του υποθαλάσσιου καλωδίου στην παραλία και για τη
διασύνδεση του µε τον τερµατικό σταθµό µε δικά της έξοδα. Η Primetel θα αναλάβει επίσης τη λειτουργία και
συντήρηση του καλωδιακού σταθµού. Τα δικαιώµατα χρήσης του καλωδίου θα καταβληθούν σε τέσσερις
δόσεις µέχρι το τέλος του 2009. Η Reliance θα καταβάλει στην Primetel τα πραγµατικά ετήσια έξοδα
λειτουργίας και συντήρησης του καλωδιακού σταθµού. Το καλωδιακό σύστηµα αναµένεται να τεθεί σε
λειτουργία στις αρχές του 2010. Η συµφωνία µε τη 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. Με
την προσγιάλωση του καλωδίου στην Κύπρο η Primetel εξασφαλίζει πρόσβαση και αποκτά χωρητικότητα
ύψους 5Gbps (32 STM 1), µε δυνατότητα για περαιτέρω αναβαθµίσεις, σε νέα διεθνή καλωδιακά συστήµατα
µε πολύ ευνοϊκούς όρους, γεγονός που θα της δώσει την δυνατότητα να προσφέρει ακόµη ψηλότερες
ταχύτητες για διακίνηση δεδοµένων στο διαδίκτυο και άλλες καινοτόµες υπηρεσίες. Η πρωτοβουλία της
Primetel αναµένεται να έχει σηµαντικά ευεργετική επίπτωση τόσο στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών
στην Κύπρο όσο και στην οικονοµία γενικότερα δεδοµένου ότι θα βοηθήσει να καθιερωθεί η Κύπρος ως χώρα
ανάπτυξης νέων αναδυόµενων υπηρεσιών, διευκολυνόµενη από τη σηµαντικά αυξηµένη χωρητικότητα σε
διεθνή κυκλώµατα, την εναλλακτική δροµολόγηση και τις σηµαντικά χαµηλότερες τιµές. Επιπρόσθετα, η
προσγιάλωση του νέου καλωδίου θα βοηθήσει την Κύπρο να βελτιώσει σηµαντικά τη διείσδυση της σε
ευρυζωνικές συνδέσεις και υπηρεσίες µε ευεργετικά αποτελέσµατα για τον τόπο και τους καταναλωτές, θα
διευκολύνει την περαιτέρω ανάπτυξη του επιχειρηµατικού τοµέα και θα προσελκύσει ξένες επενδύσεις στον
τόπο.
Το Μάιο του 2008, η Εταιρεία συνάψε 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. Το κανάλι HBO on Demand προσφέρεται ως επιλογή αναβάθµισης στους
υφιστάµενους συνδροµητές της PrimeTV. Το κανάλι HBO on Demand είναι παγκόσµια γνωστό για την
ποιότητα των τηλεοπτικών προγραµµάτων και σειρών δικής του παραγωγής.
Τον Ιούνιο 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 ∆ΑΜ
2008/2011 για κάθε έξη µετοχές προς όλους τους µετόχους. Οι µετοχές και τα ∆ΑΜ 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 ∆ηµόσιας 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 ∆ηµόσια Πρόταση η οποία είχε λήξει στις 27 Νοεµβρίου
2008. Συγκεκριµένα, στις 27 Νοεµβρίου 2008, η Εταιρεία απέκτησε 95,86% της Εταιρείας Spidernet Services
Public Limited που έγινε εξαρτηµένη της. Στις 2 Απριλίου 2009, η εταιρεία απόκτησε και το υπόλοιπο των
µετοχών της εταιρείας Spidernet Services Public Limited µε τη διαδικασία του δικαιώµατος εξαγοράς (Squeeze
Out). Επιπρόσθετα, στις 20 Οκτωβρίου 2008 η εταιρεία Spidernet Services Public Limited εξαγόρασε
εξολοκλήρου την εταιρεία D.S.P. Netway Limited. Οι κύριες δραστηριότητες των εξαρτηµένων εταιρειών είναι
η παροχή διαφόρων υπηρεσιών µέσω του διαδικτύου, όπως σύνδεση µε το διαδίκτυο, ηλεκτρονικό εµπόριο,
πληροφορίες και εκπαίδευση µέσω του διαδικτύου.
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3.

Οργανωτική ∆ιάρθρωση / ∆οµή Εταιρείας

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

PR IM ET EL L IM IT ED

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΥΠΟ∆ΟΜΗ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ

∆ΙΟΙΚΗΣΗ

∆ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ

Όπως παρουσιάζεται πιο πάνω, η δοµή της Εταιρείας αποτελείται από τα εξής τµήµατα:
Ανάπτυξη και Τεχνολογία
Η υπηρεσία ασχολείται µε το σχεδιασµό και την ∆ιαχείριση Συστηµάτων Πληροφορικής και τιµολόγησης,
Υπηρεσίες Λογισµικού, Κεντρικά Συστήµατα και Βάσεις ∆εδοµένων και ειδικά µε την ανάπτυξη της πλατφόρµας
Triple Play, καθώς επίσης και µε την Αρχιτεκτονική Σχεδίασης Συστηµάτων κατάλληλων για την υποστήριξη
και διασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας της Εταιρείας.
Μάρκετινγκ
Η υπηρεσία µάρκετινγκ ασχολείται µε τη ανάπτυξη στρατηγικών, στόχων και πλάνων, την παρακολούθηση της
αγοράς και του ανταγωνισµού, την τιµολόγηση προϊόντων και υπηρεσιών, τη διαφήµιση των υφιστάµενων και
νέων προϊόντων/ υπηρεσιών, µε τη δηµιουργία και διάδοση διαφηµιστικού υλικού, τοποθέτηση διαφηµίσεων
στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης καθώς και µε συµµετοχή της εταιρείας σε διάφορες εκδηλώσεις όπως την
Κρατική Έκθεση. Το τµήµα ασχολείται επίσης µε την πρόβλεψη ζήτησης και τον συνεπαγόµενο όγκο κίνησης.
Επίσης διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών. ∆ιαχειρίζεται επίσης τα
χαρτοφυλάκια Προϊόντων καθώς και τα συστήµατα Πληροφοριών Μάρκετινγκ.

Τηλεπικοινωνιακή Υποδοµή
Το τµήµα τηλεπικοινωνιακήs υποδοµής είναι υπεύθυνο για τον προγραµµατισµό, την σχεδίαση, κατασκευή,
εποπτεία και διαχείριση της τηλεπικοινωνιακής υποδοµής δικτύου που υποστηρίζει τις υπηρεσίες που παρέχει η
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Εταιρεία. Επίσης, έχει την ευθύνη για την υιοθέτηση αρχιτεκτονικής και τεχνολογίας δικτύου, την ανάπτυξη
συστηµάτων υποστήριξης της λειτουργίας του δικτύου και για το Κέντρο ∆ιαχείρισης ∆ικτύου (NOC - Network
Operations Center) επί 24-ωρης βάσεως. Το τµήµα τηλεπικοινωνιακής υποδοµής ασχολείται επίσης µε την
ανάπτυξη λογισµικού για διάφορες εφαρµογές και υπηρεσίες.
Πωλήσεις
Η υπηρεσία πωλήσεων είναι υπεύθυνη για τις απευθείας πωλήσεις, τη διασφάλιση πωλήσεων στις επιχειρήσεις
και τις λιανικές πωλήσεις. Τη διαχείριση των λογαριασµών των υφιστάµενων πελατών-επιχειρήσεων, και τις
πωλήσεις µέσω δικτύου µεταπωλητών.
Ανθρώπινο ∆υναµικό
Η υπηρεσία χειρίζεται όλα τα θέµατα που έχουν σχέση µε το προσωπικό της Εταιρείας, συµπεριλαµβανοµένων
µεταξύ άλλων, το σύστηµα πληρωµών και την υλοποίηση των διαδικασιών πρόσληψης και εκπαίδευσης.
∆ιοίκηση
Η υπηρεσία είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση των λογαριασµών πελατών καθώς και για την υποστήριξη του
τµήµατος πωλήσεων.
∆ίκτυο Πρόσβασης
Η υπηρεσία ανάπτυξης δικτύου πρόσβασης είναι υπεύθυνη για τον προγραµµατισµό, ανάπτυξη και συντήρηση
του δικτύου πρόσβασης, καθώς και για την εγκατάσταση και συντήρηση ευρυζωνικών συνδέσεων.
Οικονοµική ∆ιεύθυνση και Λογιστήριο
Η υπηρεσία χειρίζεται όλα τα οικονοµικά και λογιστικά θέµατα, συµπεριλαµβανοµένων της προετοιµασίας των
προϋπολογισµών και των λογαριασµών της Εταιρείας.
Εξυπηρέτηση Πελατών
Η υπηρεσία είναι υπεύθυνη για την διαχείριση των παραγγελιών πελατών, την αναφορά βλαβών και για την
καθοδήγηση πελατών
Ρυθµιστικά Θέµάτα και ∆ιασύνδεση
Η υπηρεσία έχει την ευθύνη της διαχείρισης των ρυθµιστικών θεµάτων, εκπροσωπεί την εταιρεία στα αρµόδια
όργανα της πολιτείας διασφαλίζει τον υγιή ανταγωνισµό στην αγορά των τηλεπικοινωνιών. Και διαχειρίζεται
θέµατα διασύνδεσης δικτύων µε άλλες εταιρείες τηλεπικοινωνιών τόσο στην Κύπρο όσο και διεθνώς.
4.

Κύριες ∆ραστηριότητες και Αγορές ∆ραστηριοποίησης της Εταιρείας

Κύριες ∆ραστηριότητες:
Η Εταιρεία παρέχει τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες:
• Φωνής
• Υψηλής ταχύτητας ∆ιαδικτύου
• Εικόνας, συµπεριλαµβανοµένης Ψηφιακής Τηλεόρασης
• Μισθωµένων Κυκλωµάτων
Επιπρόσθετα, η Εταιρεία ασχολείται µε πωλήσεις προϊόντων στους συνδροµητές της.
Αγορές ∆ραστηριοποίησης:
Το δίκτυο της Primetel αποτελεί µέρος ενός ευρύτερου διεθνούς τηλεπικοινωνιακού δικτύου µε κόµβους και
συνδέσεις που εκτείνονται στην Ελλάδα, στη Ρωσία και στο Ηνωµένο Βασίλειο.
Στην Κύπρο, το δίκτυο της Εταιρείας αυτή τη στιγµή έχει πρόσβαση σε περισσότερα από 170,000 υποστατικά,
(νοικοκυριά και επιχειρήσεις), σε όλες τις ελεύθερες περιοχές της νήσου – καλύπτει περίπου το 80% των
αστικών περιοχών.
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5.

Υπηρεσίες και Πακέτα που προσφέρονται

ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

PrimeHome

Primetelephony

Φωνή

(Τηλεφωνία, ∆ιαδίκτυο, Τηλεόραση)

-

- Υπηρεσία VoIP
- SS7

PrimeNet

PrimeInternet

∆ιαδίκτυο

(Τηλεφωνία, ∆ιαδίκτυο)

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

- Dial Up και DSL ISP
- Collocation και Hosting
- ∆ιαβίβαση IP

PrimeTVplus

PrimeConnect

∆εδοµένα

(Τηλεφωνία, Τηλεόραση)

-

-

Επιχειρηµατική γραµµή
Προεπιλογή φορέα
Αριθµοί χωρίς χρέωση
Υπηρεσίες διασκέψεων
Υπηρεσία VoIP

Μισθωµένες γραµµές
Ethernet
Frame Relay / ATM
Ιδεατά ιδιωτικά δίκτυα

Μισθωµένες γραµµές
Frame play / ATM
International Backhaul
IP Connect

5.1
Υπηρεσίες που προσφέρονται στο σπίτι (Υπηρεσίες τηλεφωνίας,
τηλεόρασης µέσω των πακέτων PrimeHome, PrimeNet, PrimeTVPplus)

διαδικτύου

και

Η Primetel δίνει την ευκαιρία σε φυσικά πρόσωπα να αποκτήσουν πρόσβαση σε υπηρεσίες τηλεφωνίας,
γρήγορη πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο και µια επιλογή από διεθνή, τοπικά και ελεύθερα δορυφορικά κανάλια µε
δυνατότητα αναβάθµισης για κάθε υπηρεσία.
5.1.1 PrimeHome
Το πακέτο PrimeHome συµπεριλαµβάνει ψηφιακά τηλεοπτικά κανάλια, ευρυζωνικό ∆ιαδίκτυο και σταθερή
τηλεφωνία. Και οι τρεις υπηρεσίες παρέχονται µέσω απλού και εύχρηστου συνδροµητικού εξοπλισµού.
5.1.2 PrimeNet
Το πακέτο PrimeNet συµπεριλαµβάνει τηλεφωνία και ευρυζωνικό διαδίκτυο. Με το PrimeNet ο πελάτης µπορεί
να εξοικονοµήσει µέχρι και 40% στις τηλεφωνικές του κλήσεις ενώ το µηνιαίο ενοίκιο του σταθερού
τηλεφώνου συµπεριλαµβάνεται στη συνδροµή του πακέτου, χωρίς επιπρόσθετη χρέωση. Επιπλέον, µπορεί να
συνδεθεί µε το διαδίκτυο µε πολύ γρήγορες ταχύτητες οι οποίες κυµαίνονται από 750 Κbps (downstream)/
256 Κbps (upstream) και οι οποίες παρέχονται µέσω τεχνολογίας ADSL2+.
5.1.3 PrimeTVplus
Το πακέτο PrimeTVplus συµπεριλαµβάνει τηλεφωνία και πληθώρα από ψηφιακά τηλεοπτικά κανάλια. Με το
PrimeTVplus ο πελάτης µπορεί να εξοικονοµήσει µέχρι και 40% στις τηλεφωνικές του κλήσεις ενώ το µηνιαίο
ενοίκιο του σταθερού τηλεφώνου συµπεριλαµβάνεται στη συνδροµή του πακέτου. Το βασικό τηλεοπτικό
µέρος του πακέτου περιλαµβάνει διεθνή, τοπικά και ελεύθερα δορυφορικά κανάλια µαζί µε τα συνδροµητικά
κανάλια LTV, ALFA και Nova Cyprus.
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5.2
Υπηρεσίες
PrimeConnect)

που

προσφέρονται

στην

επιχείρηση

(Primetelephony,

PrimeInternet,

5.2.1 Primetelephony
Οι υπηρεσίες Primetelephony προσφέρουν ένα συνδυασµό ανταγωνιστικών και καινοτόµων υπηρεσιών, οι
οποίες βοηθούν στην αποτελεσµατικότερη διαχείριση των επικοινωνιακών αναγκών του πελάτη αλλά και στη
µείωση των τηλεπικοινωνιακών του εξόδων.
Οι υπηρεσίες Primetelephony, περιλαµβάνουν:
• Επιχειρηµατική Γραµµή (επιλογή υπηρεσίας BRI ή PRI)
• Προεπιλογή Φορέα (Carrier Pre-Selection)
• Αριθµοί Χωρίς Χρέωση (Τoll Free Numbers)
• Υπηρεσίες ∆ιασκέψεων - Εικονοδιάσκεψη (Video Conferencing) και Ηχοδιάσκεψη (Audio Conferencing)
• Υπηρεσία VoIP (Φωνή µέσω IP)
5.2.2 PrimeInternet
Η υπηρεσία PrimeInternet προσφέρει ιδανικές λύσεις για ευρυζωνικές συνδέσεις υψηλής ταχύτητας µε το
∆ιαδίκτυο σε µεγάλες επιχειρήσεις και σε οργανισµούς, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δηµόσιο τοµέα.
Με τις υπηρεσίες PrimeInternet, οι εταιρικοί πελάτες µπορούν να αξιοποιήσουν στο έπακρο τη συνεχή
σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο, την υψηλή ταχύτητα πρόσβασης και τις συµµετρικές δυνατότητες της τεχνολογίας,
κερδίζοντας χρόνο και προσπάθεια στην αποθήκευση και µεταφορά µεγάλων ψηφιακών αρχείων. Επίσης,
µπορούν να έχουν βελτιωµένη απόδοση και µεγαλύτερη προστιθέµενη αξία από τα υφιστάµενα υλισµικά
(hardware) και λογισµικά (software) προγράµµατα τους.
Οι υπηρεσίες PrimeInternet περιλαµβάνουν:
• Σύνδεση µέσω Μισθωµένων Γραµµών (Dedicated Internet Access),
• Σύνδεση DSL (Ψηφιακή Συνδροµητική Γραµµή για γρηγορότερη και συνεχή (always-on) σύνδεση στο
∆ιαδίκτυο), και
• Ασύρµατη Ευρυζωνική Πρόσβαση (Wireless Broadband Access).
5.2.3 PrimeConnect
Οι υπηρεσίες PrimeConnect µεταφέρουν τις ιδιότητες ενός ιδιωτικού δικτύου δεδοµένων µέσα σε µια κοινή
υποδοµή δικτύων. Σε συνδυασµό µε τα Ιδεατά Ιδιωτικά ∆ίκτυα 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.
Οι υπηρεσίες PrimeConnect περιλαµβάνουν:
• Μισθωµένες Γραµµές (Leased Lines),
• Ethernet (Τοποδίκτυο),
• Frame Relay (Αναµετάδοση Πλαισίων) / ATM (Ασύγχρονος Τρόπος Μεταβίβασης), και
• Ιδεατά Ιδιωτικά ∆ίκτυα - Τοπικά και ∆ιεθνή (IP VPN).
5.3
Υπηρεσίες που προσφέρονται σε Άλλους Φορείς Τηλεπικοινωνιών (Φωνή, ∆ιαδίκτυο,
∆εδοµένα)
5.3.1 Φωνή
Η Primetel προσφέρει αξιόπιστες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες τερµατισµού και διαβίβασης φωνής (voice
termination and transit). ∆ιαβιβάζει 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
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5.3.2

∆ιαδίκτυο
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 ∆ικτύου
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 ∆ιαδικτύου περιλαµβάνουν:
• Dial Up και DSL ISP,
• Housing και Hosting, και
• ∆ιαβίβαση IP.

5.3.3

∆εδοµένα
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),
• ∆ιεθνή κυκλώµατα, και
• Συνδέσεις IP .
6.

∆ίκτυο Εταιρείας

Η Εταιρεία λειτουργεί δίκτυο παγκύπριας κάλυψης και υψηλής απόδοσης µε σηµεία παρουσίας στην Ελλάδα,
τη Ρωσία και το Ηνωµένο Βασίλειο. Το δίκτυο αυτό συνδυάζει βασικά στοιχεία τα οποία είναι σηµαντικά για
την παροχή υπηρεσιών, προηγµένης τεχνολογίας, υψηλής χωρητικότητας δικτύου κορµού, 24x7 κέντρο
λειτουργίας δικτύου (NOC) και ανώτερη µηχανική (engineering). Το δίκτυο της Primetel έχει κατασκευαστεί
έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις πλέον απαιτητικές επιχειρηµατικές ανάγκες που διασφαλίζονται µε ανάλογα
αυστηρά συµβόλαια επιπέδου υπηρεσιών (service level agreements).
Ο συνδυασµός της υφιστάµενης υποδοµής δικτύου οπτικών ινών µε την ελεύθερη πρόσβαση στον τοπικό
βρόγχο, δίνει στην Primetel τη δυνατότητα παροχής ευρυζωνικών υπηρεσιών σε χρήστες σε όλους τους τοµείς
της αγοράς, καλύπτοντας επιχειρήσεις, οικιακούς χρήστες και παροχείς τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.
Κύρια Χαρακτηριστικά & Πλεονεκτήµατα του ∆ικτύου της Εταιρείας
• Αξιόπιστο και επεκτάσιµο δίκτυο υψηλής αποδοτικότητας,
• Αποδεδειγµένη τεχνολογία ∆ιαδικτύου,
• 24x7 Κέντρο Υπηρεσιών ∆ικτύου, και
• Τεχνική υποστήριξη µεταξύ των ωρών 08:00-18:00 καθηµερινά.
Συνδετικότητα ∆ικτύου
Το δίκτυο της Primetel είναι διασυνδεδεµένο µε πολλά άλλα δίκτυα ώστε να διασφαλίζεται ότι τα δεδοµένα
φθάνουν στον τελικό χρήστη µε τον γρηγορότερο και αποδοτικότερο τρόπο. Επίσης συµφωνίες µε τοπικά
δίκτυα ISPs άλλων χωρών, επιτρέπουν τη γρήγορη παράδοση πακέτων πληροφοριών σε ολόκληρη τον κόσµο.
Υψηλής χωρητικότητας και ποιότητας δίκτυο κορµού οπτικών ινών
Το δίκτυο κορµού χρησιµοποιεί πλεονάζουσα δικτύωση για την διασύνδεση των δικτυακών κόµβων ώστε να
διασφαλίζεται η συνεχής λειτουργικότητα του δικτύου σε περίπτωση τοπικής αποτυχίας κάποιου µέρους του
δικτύου.
Το δίκτυο της Primetel είναι πολυεστιακό, µέσω διαφόρων συνδέσεων υψηλής ταχύτητας που παρέχουν
αξιόπιστη συνδετικότητα.
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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.
∆ιοικούµενη 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.
7.

Συγκριτικά Πλεονεκτήµατα Primetel

Μοναδικός εναλλακτικός παροχέας ηλεκτρονικών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στην Κύπρο
Η Εταιρεία είναι αυτή τη στιγµή, πέραν από την ΑΤΗΚ, ο µοναδικός πάροχος ενός ευρύτατου φάσµατος
ηλεκτρονικών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαµβάνουν τηλεφωνία, ψηφιακή
τηλεόραση, γρήγορο διαδύκτιο και φιλοξενία ιστοσελίδων (hosting).
Κάτω από αυτό το πρίσµα, είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι οι υπηρεσίες της Εταιρείας παρέχονται από ένα
και µόνο πάροχο µε σηµαντικές οικονοµικές εξοικονοµήσεις. Η Primetel διαφοροποιείται από τον υπόλοιπο
ανταγωνισµό (πλην της ΑΤΗΚ) στο γεγονός ότι οι συνδροµητές της δε χρειάζεται να γίνουν συνδροµητές σε
δεύτερο τηλεπικοινωνιακό πάροχο, για εξασφάλιση οιασδήποτε υπηρεσίας, όπως γίνεται µέχρι σήµερα.
Περαιτέρω οι τρεις βασικές υπηρεσίες παρέχονται στους πελάτες µέσω µιας µόνο σύνδεσης µε το δίκτυο της
εταιρείας, κάτι που την διαφοροποιεί από όλους τους άλλους Πάροχους Υπηρεσιών.

Υποδοµή
Η Εταιρεία διαθέτει δικό της αυτόνοµο δίκτυο ψηλών προδιαγραφών το οποίο είναι βασισµένο σε οπτικές ίνες
(fiber optics). Μέσω αυτού του δικτύου, η Εταιρεία έχει τη δυνατότητα να παρέχει ψηλής ποιότητας ευζωνικές
υπηρεσίες στους πελάτες της ανά το παγκύπριο (βλέπε Μέρος ∆6).

Συνεργασία µε ΑΗΚ
Η Εταιρεία έχει συνάψει συνεργασία µε την ΑΗΚ, γεγονός που της δίδει πρόσβαση στο δίκτυο οπτικών ινών
της ΑΗΚ που συνυπάρχει µε το δίκτυο διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και σε άλλες διευκολύνσεις ανά
το παγκύπριο. Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα της Μελέτης του Ανεξάρτητου Νοµικού Οίκου,
η συµφωνία αυτή είναι πολύ σηµαντική για τη λειτουργία της Εταιρείας και θα πρέπει από κάθε άποψη να
διαφυλάσσεται η εύρυθµη λειτουργία της, ενώ τυχόν παραβίαση των όρων µπορεί να τερµατίσει την
συνεργασία µε απρόβλεπτες συνέπειες για την Εταιρεία. Σήµερα εκκρεµεί διαιτησία που αφορά το ύψος των
οφειλόµενων ενοικίων της Εταιρείας προς την ΑΗΚ, τα οποία ανέρχονται σε £158.125. Για αυτό επισηµαίνεται
ότι η εκκρεµούσα διαιτησία για την καταβολή ενοικίων θα πρέπει να διευθετηθεί σύντοµα ώστε να εκλείψει
αυτή η εκκρεµότητα.

Τεχνογνωσία
Η διευθυντική οµάδα της Εταιρείας αλλά και το ∆ιοικητικό της Συµβούλιο αποτελείται από άτοµα τα οποία
διαθέτουν σηµαντική πείρα στο χώρο των τηλεπικοινωνιών στην Κύπρο και στο εξωτερικό (βλέπε Μέρος ∆15).
Επιπλέον, αξίζει να αναφερθεί ότι η Εταιρεία έχει τη δυνατότητα να αντλεί τεχνογνωσία και από την κύριο
µέτοχό της, την εταιρεία Teledev East, η οποία όπως ήδη αναφέρθηκε δραστηριοποιείται στον κλάδο των
τηλεπικοινωνιών στην Κύπρο και στη Ρωσία.

Χαµηλό Κόστος / Ευέλικτη πολιτική τιµολόγησης
Λόγω της χρησιµοποίησης προηγµένης τεχνολογίας 3ης γενιάς η ποιότητα του αυτόνοµου δικτύου της
Εταιρείας είναι αφενός πολύ υψηλή και αφετέρου το κόστος κατασκευής είναι σηµαντικά µειωµένο σε σχέση
µε τα παραδοσιακά δίκτυα γεγονός που της δίδει την δυνατότητα να παρέχει ευρυζωνικές υπηρεσίες µε κόστη
χαµηλότερα του ανταγωνισµού και ευελιξία αναφορικά µε την διαµόρφωση τιµολογιακής πολιτικής και
εξασφάλιση ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος.
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Πρώτη εταιρεία παροχής υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας στο Χ.Α.Κ.
Η Primetel είναι η πρώτη εταιρεία παροχής υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας που οι τίτλοι της τυγχάνουν
διαπραγµάτευσης στο Χ.Α.Κ..
8.

Στρατηγικοί Συνεργάτες Primetel

Η Primetel συνεργάζεται µε άλλους παροχείς τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών οι οποίοι χρησιµοποιούν την
υποδοµή της Primetel για να προσφέρουν τις υπηρεσίες της στους δικούς τους πελάτες. Πιο συγκεκριµένα οι
παροχείς αυτοί έχουν την υποστήριξη από ειδικούς στον τοµέα των πωλήσεων, του µάρκετινγκ, του
επιχειρηµατικού προγραµµατισµού και της τεχνικής υποδοµής της Primetel, µε σκοπό να βοηθούνται στην
οικοδόµηση και διατήρηση µιας άριστης επιχειρηµατικής σχέσης µε τους πελάτες τους.
Επιπρόσθετα, η Primetel µέσα από αλυσίδες καταστηµάτων έχει δηµιουργήσει συνεργασίες µε µεταπωλητές
στην Κύπρο και το εξωτερικό.
9.

Πελατολόγιο

Το πελατολόγιο της Εταιρείας αποτελείται από µεγάλες επιχειρήσεις και οργανισµούς, από φυσικά πρόσωπα και
από άλλους τηλεπικοινωνιακούς φορείς.
Στον τοµέα των φυσικών προσώπων, η Εταιρεία µέχρι σήµερα έχει καταφέρει να προσελκύσει πέραν των
15.000 πελατών εστιάζοντας την προσοχή της στην καλύτερη δυνατή ικανοποίηση των τηλεπικοινωνιακών και
ψυχαγωγικών τους αναγκών.
Στον τοµέα των επιχειρήσεων και οργανισµών, η Primetel απευθύνεται σε επιχειρήσεις και οργανισµούς οι
οποίοι αναζητούν ολοκληρωµένες λύσεις φωνής, διαδικτύου και εικόνας για τις επικοινωνιακές τους ανάγκες.
Πρέπει να σηµειωθεί ότι λόγω του εύρους αλλά και της σύνθεσης του πελατολογίου της, οι εργασίες της
Εταιρείας δεν εξαρτούνται σε σηµαντικό βαθµό από οποιοδήποτε από τους πελάτες της.
10.

Προώθηση Πωλήσεων

Η Εταιρεία προωθεί τις υπηρεσίες της στην αγορά µέσω των κέντρων εξυπηρέτησης πελατών, του
τηλεφωνικού κέντρου εξυπηρέτησης, των αλυσίδων καταστηµάτων των µεταπωλητών της, καθώς επίσης και
µέσω των συµβούλων πωλήσεων.
Η Εταιρεία διαθέτει Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών στη Λευκωσία και Λεµεσό και ένα τηλεφωνικό κέντρο
εξυπηρέτησης, στελεχωµένα από εξειδικευµένο προσωπικό, το οποίο ανταποκρίνεται άµεσα και
αποτελεσµατικά στην εξυπηρέτηση υποψήφιων και υφιστάµενων πελατών της, δίνοντας τους απαντήσεις και
βοήθεια σε πιθανές ερωτήσεις και απορίες (βλέπε Μέρος ∆18).
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 ∆ιεθνή 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.
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11.
11.1

Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες

Οικονοµικές Καταστάσεις
Η Εταιρεία καταρτίζει ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ/∆ΛΠ. Για τα έτη 2006-2008 οι
οικονοµικές καταστάσεις έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρείας, KPMG. Οι οικονοµικές καταστάσεις
για το εξάµηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 δεν έχουν ελεχθεί.
Σηµειώνεται ότι τα λογιστικά πρότυπα που απαιτούνται µε βάση τους περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών
Κύπρου Νόµους και Κανονισµούς είναι τα ∆ΠΧΠ/∆ΛΠ, 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 ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 και οι
ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την α’ εξαµηνία του 2009 ενσωµατώνονται µέσω παραποµπής στο
παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο.
Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2007
αντίστοιχα, περιέχονται εν΄όλω στο εγκεκριµένο Ενηµερωτικό ∆ελτίο της Εταιρείας, ηµεροµηνίας 22 Μαΐου
2008. Συνεπώς, ενσωµατώνονται στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο, µέσω παραποµπής (incorporated by
reference) από το εγκεκριµένο Ενηµερωτικό ∆ελτίο της Εταιρείας, ηµεροµηνίας 22 Μαΐου 2008, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 28 του Κανονισµού 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το εγκεκριµένο Ενηµερωτικό ∆ελτίο και οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις είναι διαθέσιµα για επιθεώρηση
κατά τις συνήθεις εργάσιµες ηµέρες, µεταξύ των ωρών 8:30 π.µ. µέχρι 12:00 το µεσηµέρι, στο εγγεγραµµένο
γραφείο της Εταιρείας για όλη την περίοδο ισχύος του Ενηµερωτικού ∆ελτίου, καθώς και στην ιστοσελίδα της
Εταιρείας www.prime-tel.com.

11.2

Επιλεγµένες Συνοπτικές Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες για τα Έτη 2007 και 2008 και την
εξάµηνη περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009
Παρατίθενται πιο κάτω επιλεγµένες συνοπτικές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες για τα έτη 2007 και 2008,
και την εξάµηνη περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 οι οποίες συνάδουν µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) / ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆ΛΠ) και τον περί Εταιρειών Νόµο.
Οι επιλεγµένες συνοπτικές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες θα πρέπει να διαβαστούν σε συνάρτηση µε τους
πλήρεις ετήσιους ελεγµένους λογαριασµούς και τις εκθέσεις ελεγκτών για τα υπό αναφορά έτη. Οι ελεγκτές
της Εταιρείας δεν έχουν εκφράσει οποιαδήποτε επιφύλαξη ή άρνηση γνώµης στις εκθέσεις τους για τα υπό
αναφορά έτη 2007-2008.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΑΝ ΣΤΙΣ
31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 – 2008

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Το Συγκρότηµα
2008
€
24.481.294

Η Εταιρεία
2008
€
24.481.294

Η Εταιρεία
2007
€
14.219.084

(14.182.875)
10.298.419

(14.182.875)
10.298.419

(8.770.687)
5.448.397

Άλλα εισοδήµατα από εργασίες
Έξοδα διανοµής και πωλήσεων
Έξοδα διοίκησης
Άλλα λειτουργικά έξοδα
Κέρδος/ (ζηµία) από εργασίες πριν από τα έσοδα/
(έξοδα) χρηµατοδότησης

1.128.984
(1.794.933)
(8.216.703)
(762)

1.125.671
(1.794.933)
(8.213.882)
(762)

102.516
(1.190.361)
(6.342.533)
(2.903)

1.415.005

1.414.513

(1.984.884)

Καθαρά έξοδα χρηµατοδότησης
Κέρδος/ (ζηµία) πριν από τη φορολογία

(1.001.904)
413.101

(1.001.904)
412.609

(386.051)
(2.370.935)

(162.628)
250.473

(162.628)
249.981

204.568
(2.166.367)

0,16

0,16

(1,63)

Έσοδα
Κόστος πωλήσεων
Μεικτό κέρδος

Φορολογία
Κέρδος/ (ζηµία) έτους
Βασικό και πλήρως κατανεµηµένο κέρδος/ (ζηµία)
ανά µετοχή (σεντ)
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΚΑΙ 2008

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Το Συγκρότηµα
2008
€

Η Εταιρεία
2008
€

Η Εταιρεία
2007
€

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός
Άϋλα στοιχεία ενεργητικού
Επενδύσεις σε εξαρτηµένες εταιρείες
Επένδυση σε συνδεδεµένη εταιρεία
Άλλες επενδύσεις
Αναβαλλόµενη φορολογία
Ολικό µη κυκλοφορούντος ενεργητικού

19.042.272
20.262.554
267.109
15.631
1.267.831
40.855.397

17.845.866
15.042.569
5.513.244
1.267.831
39.669.510

11.349.219
6.761.242
1.235.965
19.346.426

Αποθέµατα
Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Φορολογία επιστρεπτέα
Μετρητά στην τράπεζα και στο ταµείο
Ολικό κυκλοφορούντος ενεργητικού

1.841.514
7.650.055
1.102
1.587.029
11.079.700

1.841.514
6.552.891
1.545.071
9.939.476

1.161.897
3.756.281
1.147.905
6.066.083

Ολικό ενεργητικού

51.935.097

49.608.986

25.412.509

32.304.584

32.304.584

24.347.571

(5.165.159)
(14.245.087)
4.767.609

(5.165.651)
(14.245.087)
4.767.609

(5.415.632)
(14.245.087)
2.074.225

17.661.947

17.661.455

6.761.077

142.305
17.804.252

17.661.455

6.761.077

Μακροπρόθεσµα δάνεια
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις
Αναβαλλόµενο εισόδηµα
Εµπορικές υποχρεώσεις αδειών χρήσης
Ολικό µη τρεχουσών υποχρεώσεων
Τραπεζικά παρατραβήγµατα και τρέχουσες δόσεις
µακροπροθέσµων δανείων
Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις
Οφειλόµενη φορολογία
Ολικό τρεχουσών υποχρεώσεων

21.518.541
610.497
178
1.115.901
23.245.117

20.515.107
553.697
1.115.901
22.184.705

8.058.961
368.752
1.524.845
9.952.558

1.135.214
9.750.514
10.885.728

872.205
8.883.597
7.024
9.762.826

1.898.005
6.796.894
3.975
8.698.874

Ολικό υποχρεώσεων

34.130.845

31.947.531

18.651.432

Ολικό ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

51.935.097

49.608.986

25.412.509

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Συσσωρευµένες ζηµίες
Από συνήθεις εργασίες
Από εξαγορά δραστηριοτήτων
Λοιπά αποθεµατικά
Ολικό ιδίων κεφαλαίων που αναλογούν στους
µετόχους της Εταιρείας
Συµφέρον µειονότητας
Ολικό ιδίων κεφαλαίων
Υποχρεώσεις

38

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ

ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΜΗ
ΕΛΕΓΜΕΝΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009
01/01/200930/06/2009
€

01/01/200830/06/2008
€

Κύκλος εργασιών

15.726.007

11.177.862

Κόστος πωλήσεων

(8.365.831)

(6.269.373)

7.360.176

4.908.489

Μεικτό κέρδος
Άλλα εισοδήµατα από εργασίες

83.290

90.073

Έξοδα διανοµής και πωλήσεων

(1.135.516)

(742.021)

Έξοδα διοίκησης

(5.507.568)

(3.950.092)

800.382

306.449

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

6.859

85.351

Έξοδα χρηµατοδότησης

(667.023)

(520.784)

Καθαρά έξοδα χρηµατοδότησης

(660.164)

(435.433)

Κέρδος/(Ζηµία) πριν τα µη επαναλαµβανόµενα έξοδα

140.218

(128.984)

Μη επαναλαµβανόµενα έξοδα

(1.700.000)

-

Ζηµία πριν τη φορολογία

(1.559.782)

(128.984)

-

11.995

(1.559.782)

(116.989)

-

(20.691)

Φορολογία
Ζηµία για την περίοδο που αναλογεί στους µετόχους
Άλλες συνολικές ζηµίες για την περίοδο
Έξοδα δηµοσιοποίησης
Συνολική ζηµία για την περίοδο που αναλογεί στους µετόχους
Βασική και πλήρως κατανεµηµένη ζηµία ανά µετοχή

-

(20.691)

(1.559.782)

(137.680)

(0,82)

(0,08)
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ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ
2009
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

30 Ιουνίου
2009
€

31 ∆εκεµβρίου
2008
€

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός

21.846.320

19.042.272

Άϋλα στοιχεία ενεργητικού

24.043.264

20.262.554

Επένδυση σε συνδεδεµένη εταιρεία
Άλλες επενδύσεις
Αναβαλλόµενη φορολογία
Ολικό µη κυκλοφορούντος ενεργητικού

267.109
15.631
1.267.831
47.440.155

267.109
15.631
1.267.831
40.855.397

Αποθέµατα
Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Φορολογία επιστρεπτέα
Μετρητά στην τράπεζα και στο ταµείο
Ολικό κυκλοφορούντος ενεργητικού

1.803.651
8.248.639
5.726
542.317
10.600.333

1.841.514
7.650.055
1.102
1.587.029
11.079.700

Ολικό ενεργητικού

58.040.488

51.935.097

32.507.371

32.304.584

(6.724.941)
(14.245.087)
4.767.609
16.304.952

(5.165.159)
(14.245.087)
4.767.609
17.661.947

16.304.952

142.305
17.804.252

Μακροπρόθεσµα δάνεια
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις
Αναβαλλόµενο εισόδηµα
Εµπορικές υποχρεώσεις αδειών χρήσης
Ολικό µη τρεχουσών υποχρεώσεων
Τραπεζικά παρατραβήγµατα και τρέχουσες δόσεις µακροπροθέσµων
δανείων
Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις
Ποσά οφειλόµενα σε συνδεδεµένη εταιρεία
Ποσά που οφείλονται σε συγγενικές εταιρείες
Οφειλόµενη φορολογία

26.544.345
610.497
784.613
27.939.455

21.518.541
610.497
178
1.115.901
23.245.117

1.880.656
10.019.853
12.756
1.879.768
3.048

1.135.214
9.385.283
12.756
352.475
-

Ολικό τρεχουσών υποχρεώσεων

13.796.081

10.885.728

Ολικό υποχρεώσεων

41.735.536

34.130.845

Ολικό ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

58.040.488

51.935.097

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Συσσωρευµένες ζηµίες
Από συνήθεις εργασίες
Από εξαγορά δραστηριοτήτων
Λοιπά αποθεµατικά
Ολικό ιδίων κεφαλαίων που αναλογούν στους µετόχους της Εταιρείας
Συµφέρον µειονότητας
Ολικό ιδίων κεφαλαίων
Υποχρεώσεις
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11.3

Ελεγκτές
Ελεγκτές της Εταιρείας 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 2007 και 2008.

11.4

Ανάλυση Ιστορικών Αποτελεσµάτων

Ανάλυση αποτελεσµάτων – 31 ∆εκεµβρίου 2007
Το 2007 η Primetel αύξησε τον κύκλο εργασιών της κατά 158% σε σύγκριση µε το έτος 2006. Η αύξηση
οφείλεται στις πωλήσεις σε ιδιώτες πελάτες οι οποίες φθάνουν σε £3.557.694 σε σύγκριση µε το έτος 2006
που είχαν πραγµατοποιηθεί £354.864 πωλήσεις σε ιδιώτες πελάτες. Επιπρόσθετα έχουν αυξηθεί οι πωλήσεις σε
υπηρεσίες φωνής και διαδικτύου κατά 80% και 27% αντίστοιχα. Παρόλη την αύξηση των πωλήσεων, η
Εταιρεία παρουσιάζει ζηµιά ύψους £1.267.919 σε σύγκριση µε τη ζηµιά ύψους £1.574.654 την αντίστοιχη
περσινή περίοδο. Η ζηµιά αυτή οφείλεται στα έξοδα για τη λειτουργία του νέου κτιρίου στη Λευκωσία, και
καταστηµάτων στη Λάρνακα και Πάφο, καθώς επίσης στην αύξηση του κόστους προσωπικού και διαφηµίσεων.
Τα έξοδα αυτά ήταν απαραίτητα για την προσπάθεια της Εταιρείας να προσελκύσει νέους πελάτες.

Άνάλυση αποτελεσµάτων – 31 ∆εκεµβρίου 2008
Ο Κύκλος Εργασιών του συγκροτήµατος ανήλθε στα €24.481.294 σηµειώνοντας αύξηση €10.262.210 ή
72,2% σε σύγκριση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2007. Σηµειώθηκαν αυξήσεις σε όλους τους τοµείς
δραστηριοτήτων της Εταιρείας, αλλά κυρίως στις υπηρεσίες που παρέχονται σε οικιακούς πελάτες.
Το Κέρδος του συγκροτήµατος από εργασίες ανήλθε στα €1.415.005 σε σύγκριση µε ζηµιά €1.984.884 το
2007. Το καθαρό κέρδος που αναλογεί στους µετόχους είναι €250.473 ενώ το 2007 το συγκρότηµα
παρουσίασε ζηµιά €2.166.367.

Άνάλυση αποτελεσµάτων – Α’ Εξαµηνία 2009
Τα αποτελέσµατα του Συγκροτήµατος της Primetel Plc για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009, σε
σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2008, παρουσιάζουν σηµαντική βελτίωση σε λειτουργικό επίπεδο.
Ο ισολογισµός του Συγκροτήµατος παρουσιάζει σηµαντική βελτίωση αφού το σύνολο Ενεργητικού έχει φθάσει
τα €58,0 εκατοµµύρια στις 30 Ιουνίου 2009 σε σύγκριση µε €51,9 εκατοµµύρια στις 31 ∆εκεµβρίου 2008.
Επίσης το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων στις 30 Ιουνίου 2009 ήταν στα €16,3 εκατοµµύρια σε σύγκριση µε
€17,8 εκατοµµύρια στις 31 ∆εκεµβρίου 2008.
Ο κύκλος εργασιών για την εξαµηνία έχει σηµειώσει σηµαντική αύξηση του 41% φθάνοντας στα €15,7
εκατοµµύρια σε σχέση µε €11,2 εκατοµµύρια την αντίστοιχη περίοδο του 2008, η οποία αφείλεται στην
αύξηση των εσόδων από οικιακούς πελάτες από €6,0 εκ. κατά το α’ εξάµηνο το 2008 σε €8,3 εκ. την
αντίστοιχη περίοδο για το 2009.
Τα λειτουργικά έξοδα, τα έξοδα πωλήσεως και διοίκησης έχουν σηµειώσει συνολική αύξηση της τάξης του
36% φθάνοντας στα €13,4 εκατοµµύρια την φετινή περίοδο σε σχέση µε €9,8 εκατοµµύρια την αντίστοιχη
περίοδο του 2008, ως συνέπεια της αύξησης του κύκλου εργασιών κατά 41%.
Η σηµαντική αύξηση του κύκλου εργασιών, και η αντίστοιχα χαµηλότερη αύξηση των εξόδων, συνέβαλαν
στην σηµαντική αύξηση του EBITDA που έφθασε στα €2,4 εκατοµµύρια κέρδος την φετινή περίοδο σε
σχέση µε €1,4 εκατοµµύρια κέρδος την αντίστοιχη περίοδο του 2008.
Το κέρδος πριν από µη επαναλαµβανόµενα έξοδα ανήλθε στις €140.218 χιλιάδες την φετινή περίοδο σε
σχέση µε €128.984 χιλιάδες ζηµιά την αντίστοιχη περίοδο του 2008.
Η ενδιάµεση συνοπτική κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων συµπεριλαµβάνει µη επαναλαµβανόµενα έξοδα
ύψους €1,7 εκατοµµυρίων που αντιπροσωπεύουν πληρωµή για την επίτευξη των λειτουργικών στόχων που
είχαν τεθεί βάση της συµφωνίας διαχείρισης και διεύθυνσης του 2007 που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009. Τα
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πλήρη στοιχεία της συµφωνίας περιλαµβάνονται στις σηµειώσεις των ελεγµένων λογαριασµών του έτους 2008
και του ενηµερωτικού δελτίου της Εταιρείας ηµεροµηνίας 22 Μαΐου 2008.
Η ζηµιά περιόδου µετά τα µη επαναλαµβανόµενα έξοδα και την φορολογία, ανήλθε στα €1,6 εκατοµµύρια σε
σχέση µε €0,1 εκατοµµύρια την αντίστοιχη περίοδο του 2008.
11.5

Πρόσφατες Τάσεις
Η Εταιρεία οδηγήθηκε σε αύξηση του δανεισµού της ο οποίος χρησιµοποιήθηκε για επέκταση της υποδοµής
της και για εξυπηρέτηση του µεγάλου αριθµού νέων πελατών. Η Εταιρεία αναβάθµισε τις υπηρεσίες της
εµπλουτίζοντας ακόµα περισσότερο το περιεχόµενο τους και συνέχισε την επέκταση και αναβάθµιση του
δικτύου της εξυπηρετώντας καλύτερα τους υφιστάµενους πελάτες της και προσελκύοντας νέους πελάτες. Πιο
συγκεκριµένα, η Εταιρεία έχει αυξήσει το πελατολόγιο της σε 17.300 συνδροµητές µέχρι τον Σεπτέµβριου του
2008, σε σχέση µε περίπου 12,000 στο τέλος του 2007.
Σηµειώνεται επίσης ότι, τον Ιανουάριο 2008 η Εταιρεία έχει αγοράσει γη στην Γεροσκήπου για µελλοντική
στέγαση σταθµού προσγιάλωσης διεθνούς καλωδίου.
Η Εταιρεία δηλώνει ότι καµία σηµαντική αρνητική µεταβολή δεν επηρέασε τις προοπτικές του εκδότη από την
ηµεροµηνία των τελευταίων δηµοσιευµένων ελεγµένων οικονοµικών καταστάσεων της και ότι δεν υπάρχει
καµιά ουσιώδης αλλαγή στην οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας µέχρι την ηµεροµηνία του παρόντος
Ενηµερωτικού ∆ελτίου.
∆εν υπάρχει οποιαδήποτε πρόσφατη τάση, αβεβαιότητα, αίτηµα, δέσµευση ή γεγονός που ευλόγως µπορεί να
αναµένεται ότι θα επηρεάσει σηµαντικά τις προοπτικές της Εταιρείας, κατά την τρέχουσα χρήση.
Τα οικονοµικά αποτελέσµατα της Εταιρείας για την περίοδο 1ης Ιανουαρίου µέχρι 30ης Ιουνίου 2009
παρουσιάζονται µειωµένα σε σύγκριση µε τα αποτελέσµατα της αντίστοιχης περσινής περιόδου.
Ο κύκλος εργασιών, το µεικτό κέρδος και το κέρδος από εργασίες αναµένεται να είναι εµφανώς βελτιωµένα και
η βελτίωση αυτή αναµένεται να συνεχιστεί και κατά το β' εξάµηνο του έτους. Κύριος λόγος της παρουσίασης
ζηµιών είναι µη επαναλαµβανόµενο έξοδο που αφορά πληρωµή για την επίτευξη των λειτουργικών στόχων
που είχαν τεθεί βάση της συµφωνίας διαχείρισης και διεύθυνσης. έτους 2007 και λήξης 30 Ιουνίου 2009, τα
πλήρη στοιχεία της οποίας περιλαµβάνονται στις σηµειώσεις των ελεγµένων λογαριασµών του έτους 2008 και
του Ενηµερωτικού ∆ελτίου της Εταιρείας ηµεροµηνίας 22 Μαΐου 2008.
Σύµφωνα µε ανακοίνωση της Εταιρείας ηµεροµηνίας 31 ∆εκεµβρίου 2010 τα τελικά αποτελέσµατα για το έτος
2009, αναµένεται να είναι µειωµένα σε σύγκριση µε το 2008, κυρίως λόγω των µη επαναλαµβανοµένων
εξόδων που παρουσιάστηκαν στα αποτελέσµατα της Α’ Εξαµηνίας του 2009, πιθανών διαγραφών άυλων
στοιχείων ενεργητικού που προκύπτουν από την συνεχιζόµενη αναδιοργάνωση των θυγατρικών εταιρειών του
οµίλου σε ενιαία βάση καθώς και της υστέρησης εισοδηµάτων και ανάπτυξης των εργασιών της Εταιρείας που
προκύπτουν από αθέµιτες πρακτικές ανταγωνισµού.
Επισηµαίνεται επίσης, ότι η µελλοντική πορεία της Εταιρείας µπορεί να επηρεαστεί από τους παράγοντες που
αναφέρονται στο Μέρος Β.
12.

Στόχοι και Προοπτικές

Οι βασικοί στόχοι µπορούν να συνοψιστούν στα εξής:




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

Η Primetel συνεχίζει απρόσκοπτα την υλοποίηση του επιχειρηµατικού της πλάνου µε στόχο την αύξηση της
γεωγραφικής κάλυψης του ευρυζωνικού δικτύου. Η Primetel φιλοδοξεί σύντοµα να έχει τη δυνατότητα να
προσφέρει σε ολόκληρο το νησί τις πρωτοποριακές της υπηρεσίες σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα.
Μετά την επιτυχηµένη εγκατάσταση ιδιόκτητου καλωδίου οπτικών ινών κατά µήκος του αυτοκινητόδροµου
Λεµεσού – Πάφου, η Εταιρεία έχει προχωρήσει κατά το πρώτο τρίµηνο του 2009 στην εγκατάσταση
ιδιόκτητων καλωδίων οπτικών ινών και κατά µήκος του αυτοκινητοδρόµου Λεµεσού – Λευκωσίας. Παράλληλα
µε τη δηµιουργία του ιδιόκτητου δικτύου οπτικών ινών σε παγκύπρια βάση η Εταιρεία προχώρησε µετά από
συµφωνία µε διεθνή εταιρεία στην προσγειάλωση σε ιδιόκτητο σταθµό καλωδίων στην περιοχή Γεροσκήπου
υποθαλάσσιου καλωδίου οπτικών ινών µε πολύ ευνοϊκούς όρους το οποίο θα ενδυναµώσει σηµαντικά τη
χωρητικότητα του διεθνούς δικτύου της Εταιρείας.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αναµένει σηµαντική ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της Εταιρείας στο προβλεπτό
µέλλον. Το Συγκρότηµα συνεχίζει να αυξάνει το πελατολόγιό του ειδικά στον ιδιωτικό τοµέα της αγοράς.
13.

Κυριότερες Επενδύσεις

Παρατίθενται πιο κάτω πληροφορίες για τις επενδύσεις της Εταιρείας σε ακίνητα και εξοπλισµό κατά την υπό
αναφορά περίοδο που περιλαµβάνονται στις ακόλουθες κατηγορίες του ισολογισµού (βλέπε Ελέγµένες
Οικονοµικές Καταστάσεις, σηµείωση 13 και εξαµηνιαίες µη ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις, σηµείωση 11).
Από τις 30 Ιουνίου 2009 µέχρι την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου δεν υπήρξαν
οποιεσδήποτε αλλαγές.

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός

30.06.2009
€

31.12.2008
€

Τιµή Κτήσης
Αρχή του έτους
Απόκτηση από εξαρτηµένη
Προσθήκες
Αφαιρέσεις

22.817.093
4.157.160
(2.367)

13.097.135
1.196.406
8.532.500
(8.948)

7.242.754
5.863.003
(8.622)

Τέλος περιόδου

26.971.886

22.817.093

13.097.135

Αποσβέσεις
Αρχή του έτους
Επιβάρυνση έτους
Πάνω σε αφαιρέσεις

3.774.821
1.352.957
(2.212)

1.747.916
2.030.771
(3.866)

492.443
1.256.715
(1.242)

Τέλος περιόδου

5.125.566

3.774.821

(1.747.916)

21.846.320

19.042.272

11.349.219

Καθαρή λογιστική αξία
Τέλος περιόδου

31.12.2007
€
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14.
14.1

Κεφάλαια και Κεφαλαιακή ∆ιάρθρωση

Μετοχικό Κεφάλαιο
Κατά την ηµεροµηνία του παρόντος εγγράφου, το Εγκεκριµένο Μετοχικό Κεφάλαιο της Primetel Plc ανέρχεται
σε €42.500.000 και είναι διαιρεµένο σε 250.000.000 µετοχές ονοµαστικής αξίας €0,17 η κάθε µια. Το
Εκδοµένο Μετοχικό Κεφάλαιο της Primetel Plc ανέρχεται σε €32.507.371 και είναι διαιρεµένο σε 191.219.828
συνήθεις µετοχές ονοµαστικής αξίας €0,17 η κάθε µια.

14.2

Άλλες Πληροφορίες
∆εν υπήρξε οποιοσδήποτε περιορισµός στη χρήση των κεφαλαίων, ο οποίος επηρέασε ή ενδέχεται να
επηρεάσει σηµαντικά, κατά τρόπο άµεσο ή έµµεσο, τις δραστηριότητες του εκδότη.
Η άντληση του κεφαλαίου που προέκυψε από τη διάθεση των Οµολόγων 2009/14, µετά την αφαίρεση των
εξόδων έκδοσης, όπως αναφέρεται στο Μέρος Α13, προορίζεται για την περαιτέρω ανάπτυξη και αναβάθµιση
υπηρεσιών µε στόχο την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου της Εταιρείας και επέκταση του
τηλεπικοινωνιακού δικτύου (βλέπε Μέρος ∆12).
15.

15.1

∆ιοίκηση και Εποπτεία

Μέλη ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ∆ιεύθυνσης
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας απαρτίζεται από τους ακόλουθους:
Περικλής Μαγκλής
- Πρόεδρος (Μη εκτελεστικός)
Ερµής Στεφάνου
- ∆ιευθύνων Σύµβουλος (Εκτελεστικός)
Φίλιππος Βατυλιώτης
- Μέλος (Εκτελεστικός)
Νίκος Έλληνας
- Μέλος (Εκτελεστικός)
Ανδρέας Χριστοδουλίδης
- Μέλος (Εκτελεστικός)
Ιωάννης Τιρκίδης
- Μέλος (Μη Εκτελεστικός)
Αλέξης Φωτιάδης
- Μέλος (Μη Εκτελεστικός)
Ανδρέας Ελευθεριάδης
- Μέλος (Μη Εκτελεστικός)
Τα µέλη της διεύθυνσης της Εταιρείας, είναι τα ακόλουθα:
Ερµής Στεφάνου
- ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Φίλιππος Βατυλιώτης
- Εκτελεστικός Σύµβουλος
Ανδρέας Χριστοδουλίδης
- ∆ιευθυντής Επιχειρήσεων
Νίκος Έλληνας
- Οικονοµικός Σύµβουλος
Λούκας Χατζηλούκας
- Οικονοµικός ∆ιευθυντής
Vladimir Ivachencko
- ∆ιευθυντής Ανάπτυξης Τηλεπικοινωνιακής Υποδοµής
Άλεξ Γεωργιάδης
- ∆ιευθυντής Λειτουργίας και Συντήρησης Τηλεπικοινωνιακής Υποδοµής
Θεοδόσης Θεοδοσίου
- ∆ιευθυντής Ρυθµιστικών Θεµάτων και ∆ιασύνδεσης
Έλενα Έλραΐ
- ∆ιευθυντής Πωλήσεων
Στέφανος Στεφάνου
- ∆ιευθυντής Μάρκετινγκ
Θεόδωρος Λουκαΐδης
- ∆ιευθυντής ∆ικτύου Πρόσβασης
Άθως Κυριάκου
- ∆ιευθυντής Πληροφορικής και Τεχνολογίας
Κρίστης Μηχαηλίδης
- ∆ιευθυντής Κατασκευών και Εγκαταστάσεων
Μαρίνα Παπανικολάου
- ∆ιευθυντής ∆ιοίκησης
Βιογραφικά και ιδιότητα των διοικητικών συµβούλων και µελών της διεύθυνσης παρατίθενται στο Μέρος
∆15.4.
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15.2

∆ηλώσεις των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και Μελών ∆ιεύθυνσης της Εταιρείας
Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τα µέλη της διεύθυνσης της Εταιρείας δηλώνουν ότι οι υποχρεώσεις
που έχουν έναντι της Εταιρείας δεν τους δηµιουργούν οποιαδήποτε σύγκρουση συµφερόντων µε τα ιδιωτικά
τους συµφέροντα ή άλλες υποχρεώσεις τους.

15.3

Γραµµατέας και Σύµβουλοι
Γραµµατέας: AAA Regent Consultants Limited, Οµήρου 20, Γρ. 301, 1097 Λευκωσία
Ελεγκτές: KPMG Limited, 25 Σπύρου Αραούζου, 3036, Λεµεσός
Νοµικοί Σύµβουλοι: Χρύσης ∆ηµητριάδης, Fortuna Court, Λεωφόρος Μακαρίου ΙΙΙ, 3105 Λεµεσός
∆ιευθυντής Έκδοσης: & Ανάδοχος Υπεύθυνος Σύνταξης: Κυπριακός Οργανισµός Επενδύσεων και Αξιών Λίµιτεδ
(CISCO)

15.4

Βιογραφικά Σηµειώµατα και Ιδιότητα Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώτατης
∆ιεύθυνσης της Εταιρείας.
Μέλη ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Περικλής Μαγκλής

Πρόεδρος

Ο κ. Περικλής Μαγκλής είναι κάτοχος πτυχίου Mechanical Engineering
και PhD από το Massachusetts Institute of Technology. Έχει εργαστεί σε
διάφορες επιχειρηµατικές δραστηριότητες όπως τον τοµέα ακίνητης
περιουσίας.

Ερµής Στεφάνου

Ο κ. Ερµής Στεφάνου είναι κάτοχος πτυχίου Bachelor στη ∆ιοίκηση

∆ιευθύνων Σύµβουλος

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

Φίλιππος Βατυλιώτης

Ο κ. Φίλιππος Βατυλιώτης είναι κάτοχος πτυχίου B.Sc. (Hons) in
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
∆ιευθυντής. 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
∆ιευθύνων Σύµβουλος, η οποία ασχολείται µε την δηµιουργία και
λειτουργία σταθερών δικτύων τηλεπικοινωνιών στην Ρωσική
Οµοσπονδία. Αποχώρησε από την Teledev East τον Μάιο του 2002, και
ίδρυσε εταιρεία παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών.

Μέλος

Νίκος Έλληνας

Μέλος

Ανδρέας Χριστοδουλίδης

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.
Ο κ. Ανδρέας Χριστοδουλίδης είναι κάτοχος πτυχίου BSc του University
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Μέλος

of London και πτυχίο Management, Marketing and Sales το οποίο
απέκτησε στη διάρκεια των 10 ετών που εργαζόταν στο Sheraton
Management Corporation. Υπήρξε ∆ιευθύνων 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 εργάζεται στον Όµιλο Φραγκούδη & Στεφάνου ως
Γενικός ∆ιευθυντής.

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 Μαγκλή το 1993 ως Γενικός ∆ιευθυντής.
Από τότε αφοσιώθηκε στην περαιτέρω ανάπτυξη και διαφοροποίηση των
δραστηριοτήτων του Οµίλου Μαγκλή.

Μέλος

Αλέξης Φωτιάδης
Μέλος

Αποφοίτησε το 1991 από το Massachusetts Institute of Technology
(MIT) στα Οικονοµικά (Major) και Computer Science (Minor). Κατά τη
διάρκεια των σπουδών του έλαβε δύο φορές το βραβείο ‘Scholar Athlete’
για το συνδυασµό ακαδηµαϊκών και αθλητικών επιδόσεων. Ένα χρόνο
πριν την αποφοίτηση του από το MIT, εντάχθηκε µε υποτροφία στο
MBA programme του MIT Sloan School of Management όπου έλαβε το
µεταπτυχιακό του δίπλωµα το 1992. Το 1992 ανέλαβε τη διοίκηση της
Eurocyprus Ltd, εταιρείας διανοµής τροφίµων στη Βουλγαρία. Από το
1997 µέχρι και σήµερα έχει τα καθήκοντα του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου
της εταιρείας Photos Photiades Distributors Limited. Είναι µέλος του
∆ιοικητικού Συµβουλίου της δηµόσιας εταιρείας ‘Dome Investments Ltd’
καθώς επίσης και της εταιρείας Photos Photiades Breweries Ltd, και της
εταιρείας CII (Cyprus International Institute for the environment and
public health). Υπηρέτησε ως Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της
SpiderNet µέχρι τον Ιανουάριο 2000 και ακολούθως ως µέλος.

Ανδρέας Ελευθεριάδης
Μέλος

Σπούδασε ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων / Μάρκετινγκ στο πανεπιστήµιο Pace
της Νέας Υόρκης (1981). Ακολούθως απέκτησε το µεταπτυχιακό τίτλο
ΜΒΑ από το ίδιο πανεπιστήµιο (1983). Το 1983 αναγορεύθηκε από
πανεπιστήµιο του New Heaven του Connecticut σε επίτιµο διδάκτορα
ανθρωπιστικών σπουδών. Στο 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 ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ANKO
Telecom. Είναι µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Cyprus College
και Γενικός ∆ιευθυντής. 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.

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

Εκτελεστικός Σύµβουλος

Το βιογραφικό του κ. Φίλιππου Βατυλιώτη φαίνεται πιο πάνω στα
βιογραφικά σηµειώµατα των Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της
Εταιρείας.
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Ερµής Στεφάνου

∆ιευθύνων Σύµβουλος
Ανδρέας Χριστοδουλίδης

∆ιευθυντής Επιχειρήσεων
Νίκος Έλληνας

Οικονοµικός Σύµβουλος
Λούκας Χατζηλούκας

Οικονοµικός ∆ιευθυντής

Vladimir Ivachencko

∆ιευθυντής Ανάπτυξης Τηλεπικοινωνιακής
Υποδοµής

Άλεξ Γεωργιάδης

∆ιευθυντής Λειτουργίας και Συντήρησης
Τηλεπικοινωνιακής Υποδοµής

Θεοδόσης Θεοδοσίου

∆ιευθυντής Ρυθµιστικών Θεµάτων και
∆ιασύνδεσης

Το βιογραφικό του κ. Ερµή Στεφάνου φαίνεται πιο πάνω στα βιογραφικά
σηµειώµατα των Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας.
Το βιογραφικό του κ. Αντρέα Χριστοδουλίδη φαίνεται πιο πάνω στα
βιογραφικά σηµειώµατα των Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της
Εταιρείας.
Το βιογραφικό του κ. Νίκου Έλληνα φαίνεται πιο πάνω στα βιογραφικά
σηµειώµατα των Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας.
Ο κ. Λούκας Χατζηλούκας είναι κάτοχος BA in Accounting and Finance,
και είναι µέλος του Institute of Chartered Accountants in England and
Wales. Έχει εργαστεί για 4 χρόνια στους ελεγκτικούς οίκους
PricewaterhouseCoopers και PannelKerrForster στην Κύπρο. Έχει
ενταχθεί στην PrimeΤel το 2005 ως Οικονοµικός ∆ιευθυντής.
Ο κ. Vladimir Ivashchenko είναι κάτοχος πτυχίου BSc από το
Intercollege. Η εµπειρία του στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών άρχισε το
1995 όπου συµµετείχε στο σχεδιασµό του δικτύου της εταιρείας Formula
Plus, ένα από τα πρώτα ISPs στο Novorossiysk Ρωσίας. Η εταιρεία
ανήκει σήµερα στην TeledevEast. Το 2004 εργοδοτήθηκε από την
Thunderworx ως Senior Systems Engineer όπου εξειδικεύτηκε στον
τοµέα ανάπτυξης δικτύων. Είναι υπεύθυνος για την σχεδίαση του
ευρυζωνικού δικτύου της Primetel. Σήµερα κατέχει τη θέση του
∆ιευθυντή Ανάπτυξης Τηλεπικοινωνιακής Υποδοµής της Εταιρείας.
Ο κ. Αλεξ Γεωργιάδης εργοδοτήθηκε στο τµήµα µηχανογράφησης (IT)
του Οµίλου Φραγκούδη & Στεφάνου το 2000. Το Φεβρουάριο του 2002
διορίστηκε στη θέση του Network Engineer και συµµετείχε στην
δηµιουργία και λειτουργία των Data Centers, και των δικτυακών κόµβων
(PoPs) στην Κύπρο, Ελλάδα, Αγγλία) της εταιρείας παροχής υπηρεσιών
διαδυκτύου Thunderworx. Το Φεβρουάριο του 2003 απόκτησε µε
επιτυχία τον τίτλο του CCNA από την CΙSCO. Το 2005, διορίστηκε στη
θέση του ∆ιευθυντή Λειτουργίας και Συντήρησης ∆ικτύου.
Ο κ. Θεοδόσης Θεοδοσίου είναι κάτοχος πτυχίου Ηλεκτρονικών
Μηχανολόγων και επιστήµης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του
Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Το 2003 πήγε µε
υποτροφία στο University of Surrey στην Αγγλία όπου απόκτησε το
µεταπτυχιακό τίτλο (MSc) στα ∆ίκτυα Τηλεπικοινωνιών. Έχει γνώσεις και
πείρα σε ρυθµιστικά θέµατα και ανταγωνισµού στο χώρο των
τηλεπικοινωνιών, στο σχεδιασµό και υλοποίηση τηλεπικοινωνιακών
δικτύων και στη διοίκηση και οργάνωση επιχειρήσεων.

Έλενα Έλραΐ
∆ιευθυντής Πωλήσεων

Η κ. Έλενα Έλραϊ φοίτησε στο Αµερικάνικο Κολλέγιο στο Λονδίνο απ’
όπου πήρε πτυχίο στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων µε ειδίκευση στο
Marketing και στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Έχει εργαστεί σε
διάφορες θέσεις στην Κύπρο και το Λονδίνο, ενώ κατά την περίοδο
1996-1997 εργάστηκε στο τµήµα ερευνών και ανάπτυξης του IMC. Από
το 1997 µέχρι το 2006 εργάστηκε στη SpiderNet Services Public Limited
ως Βοηθός ∆ιευθύντρια Operations. Ακολούθως για 2 χρόνια εργάστηκε
ως ∆ιευθύντρια Λιανικών Πωλήσεων στη Gevorest Sleep Designs Ltd.
Από το Μάρτιο 2008 µέχρι σήµερα κατέχει τη θέση του ∆ιευθυντή
Πωλήσεων της Primetel.

Στέφανος N. Στεφάνου

Ο κ. Στέφανος Ν. Στεφάνου, κατέχει πτυχίο B.A. στον τοµέα της
∆ιοίκησης Επιχειρήσεων Μάρκετινγκ. Έχει αποκτήσει αξιόλογη πείρα στο
µάρκετινγκ τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών τόσο στην Κύπρο όσο και στο
εξωτερικό. Έχει ασχοληθεί µε τις δραστηριότητες του µάρκετινγκ της
εταιρείας από το ξεκίνηµα της Έχει ασχοληθεί συστηµατικά µε θέµατα
που αφορούν τις υπηρεσίες τηλεόρασης, όπως η απόκτηση δικαιωµάτων

∆ιευθυντής Μάρκετινγκ
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µετάδοσης τηλεοπτικών καναλιών και µε την επιλογή προγραµµάτων.

Θεόδωρος Λουκαΐδης
∆ιευθυντής ∆ικτύου Πρόσβασης

Ο κ. Θεόδωρος Λουκαΐδης είναι κάτοχος πτυχίου BΕng First Class
Honors Electrical & Electronic Engineering (UMIST,UK) και MSc
Communications & Signal Processing (Imperial College, London). Κατά
τη διάρκεια των σπουδών του είχε επιλέγει και συµµετείχε στο
Mentoring Programme της Ford Αγγλίας. Έχει εργαστεί ως µηχανικός
συστηµάτων µεταγωγής κινητής τηλεφωνίας στην Areeba και ως
µηχανικός ραδιοδικτύου 3G υπό καθεστώς εξωτερικού συνεργάτη της
ΑΤΗΚ, έχοντας παρακολουθήσει σειρά εκπαιδεύσεων της Alcatel και
Siemens στο εξωτερικό. Σήµερα κατέχει τη θέση ∆ιευθυντή ∆ικτύου
Πρόσβασης στην Primetel.

Άθως Κυριάκου

Ο κ. Άθως Κυριάκου το 1997 έχει αποκτήσει µεταπτυχιακό τίτλο MSc
του Syracuse University. Επίσης, είναι κάτοχος διπλώµατος στην
Επιστήµη Υπολογιστών από το Πανεπιστήµιο του Τορόντο µε ειδίκευση
στο Data Management. Εργάστηκε για 2 χρόνια στον τοµέα
Πληροφορικής και Τεχνολογίας στο ERIC Clearinghouse εντός του
School of Information Studies του Syracuse University. Από το 1998
εργάζεται στην εταιρεία Primetel από τη θέση του ∆ιευθυντή
Τεχνολογίας & Ανάπτυξης. Είναι προϊστάµενος των υπηρεσιών IT
Development, προστιθέµενης αξίας (IVR, SMS) και της Εξυπηρέτησης
Πελατών.

∆ιευθυντής Τεχνολογίας & Ανάπτυξης

Κρίστης Μιχαηλίδης

∆ιευθυντής Κατασκευών και
Εγκαταστάσεων

Μαρίνα Παπανικολάου

∆ιευθυντής ∆ιοίκησης

Ο κ. Κρίστης Μιχαηλίδης είναι κάτοχος BA από University of Kentucky και
MSBA από το San Diego State University. Έχει εργασθεί στις Ηνωµένες
Πολιτείες ως Χρηµατοοικονοµικός Σύµβουλος στην Prudential Securities.
∆ιετέλεσε ιδρυτικό στέλεχος και ∆ιευθυντής στην Francoudi &
Stephanou Financial Services µέχρι την µετάθεση του στην Primetel,
όπου ανάλαβε ως ∆ιευθυντής Κατασκευών και Εγκαταστάσεων δικτύου
Η κ. Μαρίνα Παπανικολάου είναι κάτοχος µεταπτυχιακού διπλώµατος
MSc στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων από το Sunderland University της
Αγγλίας. Έχει εργαστεί στην Francoudi & Stephanou Financial Services
Ltd ως υπεύθυνη του Back office και ως Internal Auditor / Compliance
Officer. Στην συνέχεια εργάστηκε στην εταιρεία Thunderwox Ltd ως
Project Administrator, και σήµερα εργάζεται στην Primetel ως
διευθυντής στο Τµήµα ∆ιοίκησης.

Η επαγγελµατική διεύθυνση της Ανώτατης ∆ιεύθυνσης της Εταιρείας είναι η έδρα της Εταιρείας, Λεωφόρος
Οµονοίας 141, The Maritime Centre, 3045 Λεµεσός.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο βεβαιώνει ότι η Εταιρεία διαθέτει κατάλληλη εµπειρογνωµοσύνη και πείρα στο
χειρισµό των υποθέσεων της.
15.5

Λειτουργία ∆ιοικητικού Συµβουλίου
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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16.

Προσωπικό της Εταιρείας

Ο µέσος όρος αριθµού υπαλλήλων που αποτελούν το ανθρώπινο δυναµικό της Εταιρείας για τα έτη 2007 και
2008 και κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου παρουσιάζεται στον πιο κάτω πίνακα:
Ηµεροµηνία
Ενηµερωτικού
∆ελτίου

Αριθµός προσωπικού

248

31.12.2008

31.12.2007

249

204

Η Εταιρεία δε χρησιµοποιεί σηµαντικό αριθµό υπαλλήλων µερικής απασχόλησης.
Η Εταιρεία δίδει ιδιαίτερη σηµασία στη δηµιουργία ενός άνετου εργασιακού περιβάλλοντος, µέσα στο οποίο
µπορεί να αναδειχθεί η πραγµατική αξία και η συνεισφορά των υπαλλήλων της. Η Εταιρεία δίδει επίσης
ιδιαίτερη σηµασία στην επιµόρφωση του ανθρώπινου δυναµικού της µε ενδοϋπηρεσιακά αλλά και εξωτερικά
σεµινάρια.
Όσον αφορά τη διεύθυνση της Εταιρείας, πρέπει να σηµειωθεί ότι η Primetel διευθύνεται από µία ισχυρή
οµάδα, µε µακρόχρονες γνώσεις και εµπειρίες στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών της Κύπρου και του
εξωτερικού.
∆εν υφίστανται δικαιώµατα αγοράς ή σχέδια συµµετοχής των υπαλλήλων και του διευθυντικού προσωπικού
στο κεφάλαιο της Εταιρείας περάν του σχεδίου επιλογής αγοράς µετοχών (Employee Share Option Scheme)
για ποσοστό µέχρι 2,5% του εκάστοτε εκδοµένου µετοχικού κεφαλαίου. Τα δικαιώµατα δεν είναι
διαπραγµατεύσιµα, µεταβιβάσιµα ή εισηγµένα σε χρηµατιστηριακή αγορά και η εξάκσηση τους τοποθετήτε 3
χρόνια µετά την παραχώρηση τους σε τιµή εξάσκησης ίση µε το µέσο όρο τιµής διαπραγµάτευσης κατά τους
τρείς µήνες που προηγούνται της παραχώρησης.
17.
17.1

Κύριοι Μέτοχοι και Συµφέρον ∆ιοικητικών Συµβούλων

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

Ποσοστό
%

58.521.327
30.895.842
29.214.809
12.913.596
131.545.574

30.60%
16.16%
15.28%
6,75%
68.79%

Μέτοχος

Thunderworx Limited
Maglis (Holdings) Limited
Celltech Limited
HNS Limited
Σύνολο

Σηµειώνεται ότι όλες οι πιο πάνω µετοχές των κύριων µετόχων και ∆ιοικητικών Συµβούλων, καθώς και οι νέες
µετοχές που θα εκδοθούν στα πλαίσια της ∆ηµόσιας Προσφοράς, έχουν τα ίδια δικαιώµατα.
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Οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι και οι αξιωµατούχοι της Εταιρείας κατέχουν τον πιο κάτω αριθµό σύνηθων µετοχών
άµεσα ή έµµεσα:
Όνοµα Μέλους

Περικλής Μαγκλής1
Ερµής Στεφάνου2
Φίλιππος Βατυλιώτης
Ιωάννης Τιρκίδης
Νίκος Έλληνας
Ανδρέας Χριστοδουλίδης
Ανδρέας Ελευθεριάδης
Αλέξης Φωτιάδης

Άµεση
Συµµετοχή

%

Έµµεση
Συµµετοχή

%

Συνολική
Συµµετοχή

%

1.132.851
51.001
1.220.625
1
90.000
70.000
529.039
1.199.205

0,59
0,03
0,64
0,05
0,04
0,28
0,63

47.854.809
15.706.173
-

25,03
8,21
-

48.987.660
15.757.174
1.220.625
1
90.000
70.000
529.039
1.199.205

25,62
8,24
0,64
0,05
0,04
0,28
0,63

67.853.704

35,48

Σύνολο
1

Το ποσοστό της έµµεσης συµµετοχής του κ. Περικλή Μαγγλή προκύπτει µέσω των µετοχών που κατέχει στην εταιρεία
TeleDev East Limited και στην εταιρεία Manglis (Holdings) Limited οι οποίες είναι µεγαλοµέτοχοι της Primetel Plc.
2
Το ποσοστό της έµµεσης συµµετοχής του κ. Ερµή Στεφάνου που προκύπτει µέσω των µετοχών που κατέχει έµµεσα στην
εταιρεία TeleDev East Limited (µεγαλοµέτοχο της Primetel Plc) έχουν υπολογισθεί στον κ. Περικλή Μαγκλή, όπως
προνοείται στις οδηγίες της διασποράς όπου σε περίπτωση που πρέπει να καταλογισθεί συµµετοχή στην υπό εξέταση
εταιρεία πέραν της µίας φοράς αυτή θα πρέπει να υπολογίζεται µόνο µία φορά σε ένα άτοµο. Το ποσοστό της έµµεσης

συµµετοχής του κ. Ερµή Στεφάνου που παρουσιάζεται προκύπτει µέσω των µετοχών που κατέχουν οι
εταιρείες HNS Limited και F&S Telecom Limited.
Σηµειώνεται ότι όλες οι πιο πάνω µετοχές των κύριων µετόχων και ∆ιοικητικών Συµβούλων έχουν τα ίδια
δικαιώµατα.
17.2

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.
18.

Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών

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

Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών:

Λευκωσία

Κεντρικό Τηλέφωνο: 25100100

Λεωφόρος Λεµεσού 89
2121 Αγλαντζιά

8:00 π.µ. - 10:00 µ.µ. (∆ευτέρα - Σάββατο)
10:00 π.µ. - 6:00 µ.µ. (Κυριακή - µόνο για τεχνική
υποστήριξη)

Λευκωσία
Ζήνας Κάνθερ 12
1065 Λευκωσία

Λεµεσός
Εµπορικό Κέντρο Ακαδηµίας Β4
Σπύρου Κυπριανού 9 (Πρώην Ακαδηµίας)
4043 Ποταµός Γερµασόγειας

Λεµεσός
The Maritime Centre
Λεωφόρος Οµονοίας 141
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3045 Λεµεσός

Λάρνακα
Λεωφόρος Μακαρίου 69
ΤΚ 40164, 6301 Λάρνακα

Πάφος
S. P Center
Λεωφόρο Νεόφυτου Νικολαΐδη
8011 Πάφος

19.
19.1

Νοµικό Καθεστώς, Ιδρυτικό Έγγραφο και Καταστατικό

Ίδρυση και Εταιρικός Σκοπός
Η Primetel Plc συστάθηκε στην Κύπρο στις 18 Ιουνίου 2003 ως ιδιωτική Εταιρεία περιορισµένης ευθύνης µε
αριθµό εγγραφής 139104, σύµφωνα µε τον περί Εταιρειών Νόµο Κεφ.113.
Το εγγεγραµµένο γραφείο της Εταιρείας βρίσκεται στη Λεωφόρο Οµονοίας 141, The Maritime Centre, 3045
Λεµεσός.
Οι κύριοι σκοποί της Εταιρείας περιγράφονται στο άρθρο 3 του Ιδρυτικού της Εγγράφου οι οποίοι
επικεντρώνονται στον τοµέα τηλεπικοινωνιών.
20.

20.1

Άλλες Θέσµιες Πληροφορίες

Σηµαντικές Συµβάσεις / Άδειες Λειτουργίας:
Για τα δύο αµέσως προηγούµενα έτη από τη δηµοσίευση του Ενηµερωτικού ∆ελτίου:

20.2

•

∆εν υφίσταται οποιαδήποτε άλλη σηµαντική σύµβαση (εκτός από τις συµβάσεις που συνάπτονται στο
σύνηθες πλαίσιο των δραστηριοτήτων της) στις οποίες η Εταιρεία ή οποιοδήποτε άλλο µέλος της
Εταιρείας αποτελεί συµβαλλόµενο µέρος.

•

∆εν υφίσταται επίσης οποιαδήποτε άλλη σύµβαση (εκτός από τις συµβάσεις που συνάπτονται στο
σύνηθες πλαίσιο των δραστηριοτήτων) που έχει συναφθεί από οποιοδήποτε µέλος της Εταιρείας και
περιέχει διατάξεις δυνάµει των οποίων ένα οποιοδήποτε µέλος της Εταιρείας έχει αναλάβει υποχρέωση ή
δέσµευση που είναι σηµαντική για την Εταιρεία κατά την ηµεροµηνία του παρόντος εγγράφου.

Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις - ∆ικαστικές και ∆ιαιτητικές ∆ιαδικασίες
∆ικαστικές και ∆ιαιτητικές ∆ιαδικασίες
Κατά τους τελευταίους τουλάχιστον δώδεκα µήνες και κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού
∆ελτίου δεν υπάρχει ή υπήρξε οποιαδήποτε διοικητική, δικαστική ή διαιτητική διαδικασία η οποία µπορεί να
είχε προσφάτως ή να έχει σηµαντικές επιπτώσεις στη χρηµατοοικονοµική κατάσταση ή στην κερδοφορία της
Εταιρείας.
Η Εταιρεία και η Αρχή Ηλεκτρισµού Κύπρου έχουν από κοινού προσφύγει σε δεσµευτική διαιτησία για επίλυση
διαφοράς που αφορά την υποχρέωση ή µη καταβολής ενοικίων ύψους €270.173. Η αντιδικία πρόκυψε από
διαφορετική ερµηνεία προνοιών της µεταξύ των δύο µερών συµφωνίας συνεργασίας. Η Εταιρεία έχει
παραχωρήσει τραπεζική εγγύηση στην ΑΗΚ για κάλυψη του ποσού της διαφοράς µέχρι τη λήξη της διαιτησίας.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας είναι της γνώµης ότι τα δύο µέρη έχουν ίσες πιθανότητες να κερδίσουν
τη διαµάχη.
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Στις 30 Ιουνίου 2009, υπήρχαν εκκρεµείς αγωγές εναντίον της εξαρτηµένης Εταιρείας Spidernet Services
Public Limited σε σχέση µε τις δραστηριότητες της. Με βάση νοµική συµβουλή, οι Σύµβουλοι πιστεύουν ότι
υπάρχει επαρκώς υπεράσπιση έναντι οποιασδήποτε επιδιωκόµενης απαίτησης και δεν αναµένουν ότι το
Συγκρότηµα θα υποστεί οποιαδήποτε ζηµία. Ως εκ τούτου δεν έγινε πρόβλεψη σχετική µε το θέµα αυτό στις
οικονοµικές καταστάσεις της εξαρτηµένης.
Ανειληµµένες Υποχρεώσεις
Στις 30 Ιουνίου 2009 η Εταιρεία είχε ανειληµµένες υποχρεώσεις προς το Sigma Radio TV., Απόλλων
Ποδόσφαιρο (∆ηµόσια) Λίµιτεδ, Lumiere TV, κ.λ.π., συνολικού ύψους €12.061.199 εκ των οποίων οι
€2.935.842 (2008: €2.833.557) καλύπτονται µε τραπεζικές εγγυήσεις.
Πέραν των πιο πάνω, µε βάση την υφιστάµενη συµφωνία της Εταιρείας µε την Α.Η.Κ. η Εταιρεία θα
καταβάλλει στην Α.Η.Κ. 3% των καθαρών ετήσιων κερδών της.
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 Ιουνίου 2009 αναλύονται ως ακολούθως:

Πληρωτέες εντός ενός έτους
Πληρωτέες µεταξύ ενός και πέντε ετών

30.06.2009
€
137.170
19.136
156.306

31.12.2008
€
165.942
75.855
241.797

Κεφαλαιουχικές δεσµεύσεις
Κεφαλαιουχικές δαπάνες για τις οποίες υπογράφτηκαν συµβόλαια κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού αλλά
δεν έχουν υλοποιηθεί ακόµα είναι ως εξής:

Κεφαλαιουχικές δεσµεύσεις
20.3

30.06.2009
€
12.061.199

31.12.2008
€
10.436.560

Κώδικας Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης
Η Εταιρεία στο παρόν στάδιο δεν εφαρµόζει τον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης (ΚΕ∆). Οι τίτλοι της
Εταιρείας διαπραγµατεύονται στην Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α.Κ., όπου η τήρηση του Κώδικα Εταιρικής
∆ιακυβέρνησης δεν είναι υποχρεωτική. Στο µέλλον η Εταιρεία προτίθεται να εφαρµόζει τις αρχές του ΚΕ∆ που
καταρτίστηκε από το Χ.Α.Κ. και να τηρεί τις διατάξεις του κώδικα. Οποιεσδήποτε αποφάσεις σχετικά µε
πρόθεση ή απόφαση εφαρµογής του ΚΕ∆ θα γίνουν γνωστές µε σχετικές ανακοινώσεις.

20.4

Σηµαντικές Αλλαγές στη Χρηµατοοικονοµική ή Εµπορική Θέση της Εταιρείας
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εκδότριας Εταιρείας εκτιµά ότι δεν έχει επέλθει οποιαδήποτε σηµαντική αλλαγή
στη χρηµατοοικονοµική ή εµπορική θέση της Εκδότριας Εταιρείας από την ηµεροµηνία των τελευταίων
λογαριασµών 30 Ιουνίου 2009.
21.

Έγραφα ∆ιαθέσιµα προς Επιθεώρηση

α. Τα έγγραφα τα οποία επισυνάφθηκαν στο αντίτυπο του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου το οποίο
παραδόθηκε και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για καταχώρηση ήταν η συγκατάθεση του Κυπριακού
Οργανισµού Επενδύσεων και Αξιών Λίµιτεδ (CISCO), η συγκατάθεση των ελεγκτών KPMG, η βεβαίωση
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των Νοµικών Συµβούλων και οι σχετικές δηλώσεις των ∆ιοικητικών Συµβούλων, όπως απαιτούν οι
σχετικοί Κανονισµοί.
β. Αντίγραφα των ακόλουθων εγγράφων θα είναι διαθέσιµα για επιθεώρηση κατά τις συνήθεις εργάσιµες
ηµέρες µεταξύ των ωρών 8:30 π.µ. µέχρι 12:00 το µεσηµέρι στο εγγεγραµµένο γραφείο της Εταιρείας
Λεωφ. Οµονοίας 141, The Maritime Centre, 3045 Λεµεσός, Κύπρος, για όλη την περίοδο ισχύος του
Ενηµερωτικού ∆ελτίου:
 του Ιδρυτικού Εγγράφου και Καταστατικού της Εταιρείας,
 του Ενηµερωτικού ∆ελτίου ηµεροµηνίας 22 Μαϊου 2008,
 των ελεγµένων οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας για τα έτη 2007-2008,
 των µη ελεγµένων οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας για την περίοδο 1η Ιανουαρίου 2009 – 30
Ιουνίου 2009.
 των συγκαταθέσεων και βεβαιώσεων που αναφέρονται στο Μέρος ∆23 του παρόντος εγγράφου,
 του εγκεκριµένου Ενηµερωτικού ∆ελτίου ηµεροµηνίας 3 Φεβρουαρίου 2010,
 της Εγγύησης και
 του Εγγράφου Εµπιστεύµατος.
Σηµειώνεται ότι οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας είναι επίσης διαθέσιµες στην ιστοσελίδα της
Εταιρείας www.prime-tel.com.
22.
22.1

Παραποµπές

Παραποµπές σε σχέση µε την Εταιρεία
Οι ελεγµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου
2008 και οι µη ελεγµένες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την α’ εξαµηνία του 2009 ενσωµατώνονται
µέσω παραποµπής στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο.
Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2007
περιέχονται εν΄όλω στο εγκεκριµένο Ενηµερωτικό ∆ελτίο της Εταιρείας, ηµεροµηνίας 22 Μαΐου 2008.
Συνεπώς, ενσωµατώνονται στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο, µέσω παραποµπής (incorporated by reference)
στο εγκεκριµένο Ενηµερωτικό ∆ελτίο της Εταιρείας, ηµεροµηνίας 22 Μαΐου 2008, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 28 του Κανονισµού 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι επενδυτές δύνανται να
προµηθευτούν δωρεάν αντίγραφο του εγκεκριµένου Ενηµερωτικού ∆ελτίου ηµεροµηνίας 22 Μαΐου 2008 µέχρι
την ηµεροµηνία ισχύος του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου και των προαναφερόµενων οικονοµικών
καταστάσεων κατά τις συνήθεις εργάσιµες ηµέρες µεταξύ των ωρών 9:00 π.µ. – 12:00 το µεσηµέρι από τα
Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας, καθώς και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.prime-tel.com).

22.2

Παραποµπές σε σχέση µε τον Εγγυητή
Οι πιο κάτω πληροφορίες ενσωµατώνονται µε τη µέθοδο της παραποµπής και δίνουν λεπτοµερείς πληροφορίες
για την Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρία Λτδ («Εγγυητής», «Τράπεζα», «Τράπεζα Κύπρου»). Οι πληροφορίες
αυτές περιέχονται στις ετήσιες εκθέσεις και ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις του Συγκροτήµατος για τα έτη
που έληξαν στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 και 2008, στις ενδιάµεσες συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις του Συγκροτήµατος για το ενιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2009 και στο Ενηµερωτικό
∆ελτίο της Τράπεζας Κύπρου ηµεροµηνίας 30 Απριλίου 2009. Αντίγραφα των προαναφεροµένων εγγράφων
είναι διαθέσιµα για επιθεώρηση τις συνήθεις εργάσιµες ηµέρες µεταξύ των ωρών 9:00 π.µ. – 12:00 µ.µ. από
τα Κεντρικά Γραφεία της Τράπεζας, Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, Λευκωσία µέχρι την ηµεροµηνία ισχύος του
παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου καθώς και στην ιστοσελίδα του Συγκροτήµατος www.bankofcyprus.com
(επιλέξτε Σχέσεις Επενδυτών).

Ιστορική Αναδροµή και Βασικοί Σταθµοί στην Ιστορία της Τράπεζας Κύπρου
Οι πληροφορίες για την ιστορική αναδροµή και βασικούς σταθµούς στην εξέλιξη της Τράπεζας Κύπρου
παρουσιάζονται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο της Τράπεζας ηµεροµηνίας 30 Απριλίου 2009, σελ. 76 -78.
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Υπηρεσίες και ∆ραστηριότητες της Τράπεζας Κύπρου
Οι λεπτοµερείς πληροφορίες για τις υπηρεσίες και δραστηριότητες της Τράπεζας Κύπρου παρουσιάζονται στο
Ενηµερωτικό ∆ελτίο ηµεροµηνίας 30 Απριλίου 2009, σελ. 82-96.

Κύριες Αγορές ∆ραστηριοποίησης
Οι λεπτοµερείς πληροφορίες παρουσιάζονται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο της Τράπεζας ηµεροµηνίας 30 Απριλίου
2009, σελ. 82-97.

Παράγοντες Κινδύνου
Οι παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται µε τον τοµέα δραστηριότητας και τις εργασίες παρουσιάζονται στο
Ενηµερωτικό ∆ελτίο της Τράπεζας ηµεροµηνίας 30 Απριλίου 2009, σελ. 24-34.

∆οµή Συγκροτήµατος Τράπεζας Κύπρου
Η δοµή του Συγκροτήµατος παρουσιάζεται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο της Τράπεζας ηµεροµηνίας 30 Απριλίου
2009, σελ. 81-82.

Λειτουργία ∆ιοικητικού Συµβουλίου και Θέµατα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης
Οι πληροφορίες παρουσιάζονται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο της Τράπεζας ηµεροµηνίας 30 Απριλίου 2009, σελ.
102-106.

Μετοχικό Κεφάλαιο
Οι λεπτοµερείς πληροφορίες παρουσιάζονται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο της Τράπεζας ηµεροµηνίας 30 Απριλίου
2009, σελ. 112-116.

Συνοπτικές Ελεγµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για τα έτη 2007 και 2008
Οι ετήσιες εκθέσεις και οι ελεγµένες οικονοµικές καταστάσειςτου Συγκροτήµατος για τα έτη που έληξαν στις
31 ∆εκεµβρίου 2007 και 2008, είναι διαθέσιµες για επιθεώρηση τις συνήθεις εργάσιµες ηµέρες µεταξύ των
ωρών 9:00 π.µ. – 12:00 µ.µ. από τα Κεντρικά Γραφεία της Τράπεζας, Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, Λευκωσία
µέχρι την ηµεροµηνία ισχύος του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου καθώς και στην ιστοσελίδα του
Συγκροτήµατος www.bankofcyprus.com (επιλέξτε Σχέσεις Επενδυτών/ Ετήσιες Εκθέσεις).

Ενδιάµεσες Συνοπτικές µη Ελεγµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το εννιάµηνο που έληξε στις
30 Σεπτεµβρίου 2009
Οι Ενδιάµεσες Συνοπτικές Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις του Συγκροτήµατος για το ενιάµηνο που
έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2009, είναι διαθέσιµες για επιθεώρηση τις συνήθεις εργάσιµες ηµέρες µεταξύ των
ωρών 9:00 π.µ. – 12:00 µ.µ. από τα Κεντρικά Γραφεία της Τράπεζας, Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, Λευκωσία
µέχρι την ηµεροµηνία ισχύος του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου καθώς και στην ιστοσελίδα του
Συγκροτήµατος www.bankofcyprus.com (επιλέξτε Σχέσεις Επενδυτών/ Οικονοµικά Στοιχεία).

Κυριότερες Επενδύσεις
Οι πληροφορίες παρουσιάζονται στις ενδιάµεσες µη ελεγµένες ενοποιηµένες οικονιµικές καταστάσεις για το
εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2009, σηµείωση 7.

Συναλλαγές µε Συνδεόµενα Πρόσωπα
Οι πληροφορίες για τις συναλλαγές παρουσιάζονται στις ενδιάµεσες µη ελεγµένες ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2009, σηµείωση 18.

∆ικαστικές και ∆ιατητικές ∆ιαδικασίες
Οι πληροφορίες για δικαστικές και διαιτητικές διαδικασίες παρουσιάζονται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο της
Τράπεζας ηµεροµηνίας 30 Απριλίου 2009, σελ. 144-145.
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Ιδρυτικό Έγγραφο και Καταστατικό
Οι πληροφορίες για το Ιδρυτικό Έγγραφο και Καταστατικό παρουσιάζονται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο της
Τράπεζας ηµεροµηνίας 30 Απριλίου 2009, σελ. 79-80 και σελ. 137-140 αντίστοιχα.
23.

Συγκαταθέσεις και Βεβαιώσεις

Υφίστανται οι ακόλουθες συγκαταθέσεις και βεβαιώσεις:
α. Οι Ελεγκτές της Εταιρείας KPMG Limited έχουν παράσχει και δεν έχουν αποσύρει τη γραπτή συγκατάθεσή
τους για την έκδοση του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου, ηµεροµηνίας 3 Φεβρουαρίου 2010 της
Primetel Plc, µε τις αναφορές στο όνοµά τους µε τον τρόπο και υπό την έννοια που παρουσιάζονται στο
έγγραφο αυτό.
β. Ο Ανάδοχος Υπεύθυνος Σύνταξης και ∆ιευθυντής Έκδοσης Κυπριακός Οργανισµός Επενδύσεων και Αξιών
Λίµιτεδ (CISCO) ο οποίος υπογράφει το Ενηµερωτικό ∆ελτίο, έχει παράσχει και δεν έχει αποσύρει τη
γραπτή συγκατάθεσή του για την έκδοση του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου, ηµεροµηνίας
3 Φεβρουαρίου 2010 της Primetel Plc, µε τις αναφορές στο όνοµά του µε τον τρόπο και υπό την έννοια
που παρουσιάζονται στο έγγραφο αυτό.
γ.

Οι Νοµικοί Σύµβουλοι της έκδοσης κ.κ. Χρύσης ∆ηµητριάδης έχουν παράσχει και δεν έχουν αποσύρει τη
γραπτή συγκατάθεσή τους για την έκδοση του παρόντος Εγγράφου, ηµεροµηνίας 3 Φεβρουαρίου 2010
της Primetel Plc, µε τις αναφορές στο όνοµά τους µε τον τρόπο και υπό την έννοια που παρουσιάζονται
στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο.

δ. Το παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο έχει τεθεί ενώπιον των ∆ιοικητικών Συµβούλων της Εταιρείας, κ.κ. Περικλή
Μαγγλή, Ερµή Στεφάνου, Φίλιππο Βατυλιώτη και Νίκο Έλληνα, και έχει εγκριθεί. Οι εν λόγω ∆ιοικητικοί
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
∆ιοικητικοί 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.
ε.

Ο Εγγυητής, Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρία Λτδ, έχει παράσχει και δεν έχει αποσύρει τη γραπτή
συγκατάθεσή του για την έκδοση του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου, ηµεροµηνίας 3 Φεβρουαρίου
2010 της Primetel Plc, µε τις αναφορές στο όνοµά του µε τη µορφή και στο πλαίσιο που παρουσιάζονται
στο έγγραφο αυτό.
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24.

Επιστολές Συγκαταθέσεων

α.

Από KPMG

3 Φεβρουαρίου 2010
∆ιοικητικό Συµβούλιο
Primetel Plc
Λεµεσός

Αξιότιµοι Κύριοι,
Είµαστε οι ελεγκτές της Primetel Plc (“Εταιρεία”) για τα έτη 2007-2008.
Έχουµε ελέγξει τις οικονοµικές καταστάσεις 31 ∆εκεµβρίου 2007 και 2008 της Primetel Plc (“η Εταιρεία”)
σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) / ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα
(∆ΛΠ). Στις εκθέσεις µας κατά τις ηµεροµηνίες που αναφέρονται πιο πάνω εκφράσαµε γνώµη χωρίς επιφύλαξη
γι΄ αυτές τις οικονοµικές καταστάσεις.
Σηµειώνεται ότι έχουµε ελέγξει την ακριβή µεταφορά, από τις ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις για τα έτη
2007 – 2008 και των συνοπτικών οικονοµικών στοιχείων που παρατίθενται στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο,
καθώς και τις παραγράφους που αφορούν τα φορολογικά θέµατα.
Με την παρούσα επιστολή δίνουµε τη συγκατάθεσή µας για την αναφορά στο όνοµά µας ή/και στην έκθεσή
µας µε τη µορφή και στο πλαίσιο στο οποίο περιλαµβάνεται στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο ηµεροµηνίας
3 Φεβρουαρίου 2010 της Primetel Plc.
Με εκτίµηση
KPMG Limited
Ελεγκτές
β.

Από Κυπριακό Οργανισµό Επενδύσεων και Αξιών Λίµιτεδ (CISCO)

3 Φεβρουαρίου 2010
∆ιοικητικό Συµβούλιο
Primetel Plc
Λεµεσός
Αξιότιµοι Κύριοι,
Με την παρούσα επιστολή δίνουµε τη συγκατάθεσή µας για την αναφορά στο όνοµά µας µε τη µορφή και στο
πλαίσιο στο οποίο περιλαµβάνεται στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο ηµεροµηνίας 3 Φεβρουαρίου 2010, της
Primetel Plc.
Με εκτίµηση

Κυπριακός Οργανισµός Επενδύσεων και Αξιών Λίµιτεδ (CISCO)
∆ιευθυντής Έκδοσης
Ανάδοχος Υπεύθυνος Σύνταξης
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γ.

Από Νοµικούς Συµβούλους

3 Φεβρουαρίου 2010
∆ιοικητικό Συµβούλιο
Primetel Plc
Λεµεσός
Αξιότιµοι Κύριοι,
Οι υπογεγραµµένοι Χρύσης ∆ηµητριάδης, ∆ικηγόροι εκ Λεµεσού µε την παρούσα βεβαιούµε τα ακόλουθα
αναφορικά µε το παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο της Primetel Plc ηµεροµηνίας 3 Φεβρουαρίου 2010:
1.
2.
3.

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.
Οι προτεινόµενοι για εισαγωγή τίτλοι δεν υπόκεινται σε οποιοδήποτε περιορισµό αναφορικά µε το
δικαίωµα µεταβίβασής τους.
Όλες οι γενικές Πληροφορίες σχετικά µε τον εκδότη και το κεφάλαιό του που αναφέρονται στο
Ενηµερωτικό ∆ελτίο 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 την αναφορά στο όνοµά µας
µε τη µορφή και στο πλαίσιο στο οποίο περιλαµβάνεται στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο ηµεροµηνίας
3 Φεβρουαρίου 2010, της Primetel Plc.

Χρύσης ∆ηµητριάδης
Λεµεσός

δ.

Από Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρία Λτδ

3 Φεβρουαρίου 2010
∆ιοικητικό Συµβούλιο
Primetel Plc
Λεµεσός
Αξιότιµοι Κύριοι,
Με την παρούσα επιστολή δίνουµε και δεν αποσύρουµε τη συγκατάθεσή µας για την αναφορά στο όνοµά µας
µε τη µορφή και στο πλαίσιο στο οποίο περιλαµβάνεται στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο ηµεροµηνίας
3 Φεβρουαρίου 2010, της Primetel Plc.
Με εκτίµηση

Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρία Λτδ
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Ε.

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ∆ΟΣΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
1.

Κύρια Στοιχεία Έκδοσης

Εκδότης

Primetel Plc («Primetel», «Εταιρεία»).

Έκδοση

Εγγυηµένο Οµόλογο λήξης 2014 («Οµόλογο», «Οµόλογο
2009/14».«PTLB»).

Ύψος Έκδοσης

€5.000.000

Έκδοση

€5.000.000 προς επαγγελµατίες επενδυτές (όπως αυτοί ορίζονται από το
Νόµο 144(Ι)/2007) και περιορισµένο κύκλο προσώπων.

Ονοµαστική Αξία

€10.000 (∆έκα χιλιάδες Ευρώ)

Τιµή Έκδοσης

Στο άρτιο σε αξίες των €10.000 και πολλαπλάσια αυτού.

Ηµεροµηνία Έκδοσης

21 Ιουλίου 2009.

Ηµεροµηνία Λήξης

30 Ιουνίου 2014.

Αποπληρωµή Κεφαλαίου

Στην ηµεροµηνία λήξης, στο άρτιο σε µετρητά.

Καθεστώς Εξασφάλισης

Τα Οµόλογα αποτελούν άµεσες, ελάσσονος διαβάθµισης (subordinated), µη
εξασφαλισµένες αξίες της Εταιρείας, οι οποίες φέρουν την εγγύηση της
Τράπεζας Κύπρου ∆ηµόσιας Εταιρίας Λτδ («Εγγυητής», «Τράπεζα») και
κατατάσσονται σε ίση µοίρα (rank pari passu) µεταξύ τους.

Προτεραιότητα
Κατάταξης

Τα δικαιώµατα και οι αξιώσεις των κατόχων των Οµολόγων είναι ελάσσονος
προτεραιότητας (subordinated) προς τις αξιώσεις των πιστωτών ή άλλων
πιστωτών της Εταιρείας, αλλά έχουν προτεραιότητα έναντι των µετόχων της
Εταιρείας.

Πιστοληπτική
Αξιολόγηση

∆εν έχει διενεργηθεί
Οµολόγων.

Αναδοχή Έκδοσης

Η διάθεση της έκδοσης των Οµολόγων δεν είναι
(underwritten).

Επιτόκιο

Σταθερό ετήσιο επιτόκιο επί της ονοµαστικής αξίας για το σύνολο της
διάρκειας της έκδοσης:

πιστοληπτική

αξιολόγηση

(credit

rating)

των

εξασφαλισµένη

• PTLB – Οµόλογα 2009/14 µε τραπεζική εγγύηση: 6,75%
Περίοδος Τόκου /
Πληρωµή Τόκου

Η πρώτη Περίοδος Τόκου άρχισε στις 21 Ιουλίου 2009 (Ηµεροµηνία
Έκδοσης, περιλαµβάνεται) και θα λήξει στις 31 ∆εκεµβρίου 2009. Η κάθε
επόµενη Περίοδος Τόκου είναι εξαµηνιαία.
Ο τόκος θα καταβάλλεται στους δικαιούχους σε µετρητά στο τέλος της κάθε
Περιόδου Τόκου (δηλ. στις 30 Ιουνίου και 31 ∆εκεµβρίου κάθε έτους).
Κάθε Οµόλογο θα παύει να φέρει Τόκο από την ηµεροµηνία εξαγοράς του.
Ο Τόκος θα αρχίζει από την ηµεροµηνία έκδοσης.

∆ικαίωµα Εξαγοράς (Call
Option)

Τιµή Εξαγοράς

Η Εταιρεία έχει το δικαίωµα πρόωρης εξαγοράς του Οµολόγου στο σύνολό
τους στις 30 Ιουνίου 2011 ή σε οποιαδήποτε ηµεροµηνία πληρωµής τόκου
που έπεται, στην Τιµή Εξαγοράς όπως αυτή ορίζεται πιο κάτω, πλέον
οποιουσδήποτε δεδουλευµένους τόκους.

•
•
•
•
•

Σε υπεραξία 2% επί της ονοµαστική τους αξίας µε µείωση
0,5% κάθε έτος, δηλαδή:
2011 €102 ανά Οµόλογο
2012 €101,5 ανά Οµόλογο
2013 €101 ανά Οµόλογο
2014 €100,5 ανά Οµόλογο
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Εγγύηση Οµολόγων

Η αποπληρωµή κεφαλαίου και η πληρωµή τόκων φέρουν τραπεζική
εγγύηση από την Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρία Λτδ µε βάση την
εγγυητική επιστολή ηµεροµηνίας 17 Ιουλίου 2009 (βλέπε Μέρος ΣΤ).

Εγγυητής

Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρία Λίµιτεδ.

Πιστοληπτική
∆ιαβάθµιση
Εγγυήτριας Τράπεζας

Η Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρία Λτδ φέρει τις
µακροπρόθεσµες πιστοληπτικές διαβαθµίσεις (credit ratings):
•

MOODY' S: A2

•

Fitch: ΒΒΒ+

ακόλουθες

Μεταβίβαση Οµολόγων

Τα Οµόλογα είναι µεταβιβάσιµα.

Προορισµός Προϊόντος
Έκδοσης

Το καθαρό προϊόν της Έκδοσης µετά την αφαίρεση των εξόδων της
Έκδοσης, προορίζεται για την περαιτέρω ανάπτυξη και αναβάθµιση
υπηρεσιών µε στόχο την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου της Εταιρείας
και επέκταση του τηλεπικοινωνιακού δικτύου.

Ισχύοντες Νόµοι/
∆ικαιοδοσία

Οι Νόµοι / τα δικαστήρια της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.

∆ιευθυντής Έκδοσης

Κυπριακός Οργανισµός Επενδύσεων και Αξιών Λίµιτεδ (CISCO).

Επίτροπος (Trustee)

Παπαδόπουλος, Λυκούργος & Σια ∆.Ε.Π.Ε.

2.

Ενδεικτικό Χρονοδιάγραµµα Εισαγωγής Οµολόγων στο Χ.Α.Κ.

Ο πίνακας παραθέτει το χρονοδιάγραµµα της Εισαγωγής των Οµολόγων της Εταιρείας στο Χ.Α.Κ.. Σηµειώνεται
ότι το χρονοδιάγραµµα είναι ενδεικτικό ώστε το επενδυτικό κοινό να έχει µια αρχική χρονική εκτίµηση των
απαραίτητων διαδικασιών µέχρι την έναρξη διαπραγµάτευσης των Οµολόγων στο Χ.Α.Κ., νοουµένου ότι
ληφθεί η τελική έγκριση από το διοικητικό συµβούλιο του Χ.Α.Κ.:
Ηµεροµηνία
20/11/2009
27/11/2009
01/02/2010
03/02/2010

Γεγονός
Κατάθεση παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου στην Κεφαλαιαγορά για έγκριση.
Αίτηση στο ΧΑΚ για εξασφάλιση έγκρισης για εισαγωγή των Οµολόγων στο ΧΑΚ.
Προέγκριση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΧΑΚ για εισαγωγή και διαπραγµάτευση των
Οµολόγων στο ΧΑΚ
Έκδοση άδειας δηµοσίευσης του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου.

Σηµειώνεται ότι αναµένεται σχετική απόφαση για εξασφάλιση τελικής έγκρισης από το Χ.Α.Κ. για εισαγωγή
των Οµολόγων στο Χρηµατιστήριο καθώς και η ηµεροµηνία έναρξης διαπραγµάτευσης των Οµολόγων στο
Χ.Α.Κ..
Η ηµεροµηνία έναρξης διαπραγµάτευσης των Οµολόγων θα ανακοινωθεί στο Χ.Α.Κ. και θα δηµοσιευθεί στον
κυπριακό τύπο εντός πέντε εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία έγκρισης της εισαγωγής των Οµολόγων
από το Χ.Α.Κ..
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3.

Όροι Έκδοσης Οµολόγων 2009/14

Η έκδοση των Οµολόγων 2009/14 από την Εταιρεία, σύµφωνα µε τους πιο κάτω αναφερόµενους όρους
έκδοσης, εξουσιοδοτήθηκε σύµφωνα µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας ηµεροµηνίας 23
Ιουνίου 2009.
3.1

Μέγεθος έκδοσης, ονοµαστική αξία και υποδιαίρεση
(α)

Μέγεθος έκδοσης

Το συνολικό µέγεθος της παρούσας έκδοσης είναι €5.000.000.
(β)

Ονοµαστική αξία, τιµή έκδοσης και υποδιαίρεση

Τα Οµόλογα εκδόθηκαν στο άρτιο µε ονοµαστική αξία €10.000 και πολλαπλάσια αυτού.
(γ)

Προσφορά/ Ελάχιστο Ποσό Εγγραφής

Η προσφορά των οµολόγων έχει πραγµατοποιηθεί και οι σχετικοί τίτλοι έχουν εκδοθεί και παραχωρηθεί προς
επαγγελµατίες επενδυτές (όπως αυτοί ορίζονται από το Νόµο 144(Ι)/2007) και περιορισµένο κύκλο προσώπων
στις 21 Ιουλίου 2009.
(δ)

Τίτλοι

Οι κάτοχοι των Οµολόγων («Κάτοχοι») τηρούνται στο Μητρώο Κατόχων Οµολόγων, από την εταιρεία στο
εγγεγραµµένο της γραφείο υπό την ευθύνη του γραµµατέα, Λεωφ. Οµονοίας 141, The Maritime Centre, 3045
Λεµεσός, Κύπρος.
Η Εταιρεία έχει αιτηθεί την εισαγωγή των Οµολόγων στο ΧΑΚ και νοουµένου ότι ληφθεί η τελική έγκριση από
το ΧΑΚ τα Οµόλογα θα εισαχθούν στο ΧΑΚ για διαπραγµάτευση, το µητρώο κατόχων Οµολόγων θα τηρείται
υπό άυλη µορφή από το Κεντρικό Αποθετήριο του ΧΑΚ. Σηµειώνεται ότι την 1η Φεβρουαρίου 2010 έχει δοθεί
προέγκριση από το ΧΑΚ για την εισαγωγή τους.
Τα Οµόλογα θα διαπραγµατεύονται στο ΧΑΚ µε κωδικό και κωδικό αναγνώρισης ISIΝ οι οποίοι θα δοθούν από
το ΧΑΚ νοουµένου ότι δοθεί η τελική έγκριση εισαγωγής των Οµολόγων.
3.2

Καθεστώς εξασφάλισης (status) και Προτεραιότητα Κατάταξης (subordination)
(α)

Καθεστώς εξασφάλισης (status)

Τα Οµόλογα 2009/14 αποτελούν άµεσες, µη εξασφαλισµένες, ελάσσονος διαβάθµισης (subordinated) αξίες της
Εταιρείας οι οποίες φέρουν την εγγύηση της Τράπεζας Κύπρου ∆ηµόσιας Εταιρίας Λτδ (ο «Εγγυητής», η
«Τράπεζα») και κατατάσσονται σε ίση µοίρα (rank pari passu) µεταξύ τους.
(β)

Προτεραιότητα Κατάταξης (subordination)

Τα δικαιώµατα και οι αξιώσεις των κατόχων των Οµολόγων της παρούσας έκδοσης είναι ελάσσονος
προτεραιότητας (subordinated) προς τις αξιώσεις των πιστωτών της Εταιρείας αλλά έχουν προτεραιότητα
έναντι των µετόχων της Εταιρείας.
Τόσο το κεφάλαιο όσο και ο τόκος των Οµολόγων της παρούσας έκδοσης, είναι εγγυηµένα από την Τράπεζα
Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρία Λτδ.
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3.3

Αξιώσεις σε περίπτωση διάλυσης
Σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας, οι Αξιώσεις των Κατόχων Οµολόγων θα περιορίζονται στο ονοµαστικό
ποσό των Οµολόγων και των οποιωνδήποτε δεδουλευµένων τόκων.
Οι Αξιώσεις των Κατόχων Οµολόγων είναι εγγυηµένες από την Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρία Λτδ. Σε
περίπτωση αδυναµίας πληρωµής τόκων ή αποπληρωµής του κεφαλαίου του Οµολόγου από την Τράπεζα
δυνάµει της Εγγύησης, οι Κάτοχοι του Οµολόγου θα κατατάσσονται σε ίση µοίρα µε τους µη εξασφαλισµένους
πιστωτές και τους καταθέτες της Τράπεζας.
Αξιώσεις σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας δε θα φέρουν τόκο υπερηµερίας.

3.4

Πληρωµή Τόκων
(α)

Επιτόκιο

Τα Οµόλογα φέρουν σταθερό επιτόκιο 6,75% µέχρι τη λήξη τους στις 30 Ιουνίου 2014.
(β)

Ηµεροµηνία Πληρωµής Τόκων

Ο τόκος είναι πληρωτέος σε εξαµηνιαία βάση στο τέλος κάθε περιόδου Πληρωµής Τόκου. Η πρώτη πληρωµή
είναι πληρωτέα στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 για την περίοδο από την ηµεροµηνία έκδοσης (περιλαµβάνεται) µέχρι
την 31 ∆εκεµβρίου 2009 (περιλαµβάνεται). Κάθε Οµόλογο θα παύει να φέρει Τόκο από την ηµεροµηνία
εξαγοράς του.
Η πληρωµή των Τόκων θα γίνεται στους Κατόχους που θα είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Κατόχων
Οµολόγων κατά την ηµεροµηνία της πληρωµής τόκου.
Η Εταιρεία θα ανακοινώνει, στα πλαίσια του Όρου 3.10, την επόµενη Ηµεροµηνία Πληρωµής Τόκου.
Οι εκάστοτε ηµεροµηνίες Πληρωµής Τόκου είναι οι ακόλουθες:
30 Ιουνίου
31 ∆εκεµβρίου
Σε περίπτωση που η Εταιρεία δεν µπορεί να πληρώσει τόκους τότε ο Επίτροπος εντός 30 ηµερών από την
τελευταία ηµεροµηνία πληρωµής τόκων, θα ζητήσει από τον Εγγυητή να πληρώσει τους τόκους και το
κεφάλαιο για τους κατόχους Οµολόγων.
γ)

Τρόπος Πληρωµής Τόκων

Η Πληρωµή Τόκων θα γίνεται από τον Υπεύθυνο Πληρωµής, Κυπριακό Οργανισµό Επενδύσεων και Αξιών
Λίµιτεδ (CISCO), ο οποίος αφού λάβει το απαιτούµενο ποσό από την Εταιρεία θα προχωρεί στην πληρωµή των
απαιτούµενων τόκων µε ένταλµα που θα αποστέλλεται ταχυδροµικώς στη διεύθυνση του Κατόχου. Σε
περίπτωση που τα Οµόλογα είναι εγγεγραµµένα στο όνοµα δύο ή περισσοτέρων προσώπων ως
συνιδιοκτητών, το ένταλµα θα ταχυδροµείται στη διεύθυνση του προσώπου που το όνοµά του παρουσιάζεται
πρώτο στο Μητρώο Κατόχων. ∆ικαιούχοι Τόκου για οποιαδήποτε Περίοδο Τόκου θα θεωρούνται οι Κάτοχοι
που είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Κατόχων Οµολόγων κατά την Ηµεροµηνία Αρχείου ως αυτή θα
ανακοινώνεται.
(δ)

Βάση υπολογισµού Τόκου

Ο Τόκος θα υπολογίζεται στη βάση του αριθµού ηµερών σε κάθε Περίοδο Τόκου διαιρεµένου µε 360.
(ε)

Πληρωτέος Τόκος κατά την Εξαγορά

Κάθε Οµόλογο παύει να φέρει Τόκο όταν τέτοιο Οµόλογο κληθεί για Εξαγορά ή αποπληρωθεί, από την
ηµεροµηνία εξαγοράς ή αποπληρωµής εκτός εάν το σχετικό ποσό εξαγοράς ή αποπληρωµής παρανόµως
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κρατηθεί ή αρνηθεί, οπότε σε τέτοια περίπτωση ο Τόκος θα συνεχίζει να υπολογίζεται και να καθίσταται
πληρωτέος µε το τρέχον επιτόκιο που θα φέρουν τα Οµόλογα µέχρι το πλήρες οφειλόµενο σχετικό ποσό να
πληρωθεί και διευθετηθεί ή ο Επίτροπος ειδοποιήσει τους Κατόχους ότι όλα τα οφειλόµενα σχετικά ποσά
έχουν πληρωθεί προς αυτόν και διευθετηθεί.
(στ) Αποκοπές
Όλες οι πληρωµές, στα πλαίσια αυτού του Όρου 3.4, θα γίνονται πάντοτε σύµφωνα µε τους εκάστοτε
ισχύοντες περί Φορολογίας του Εισοδήµατος Νόµους και τους περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άµυνα Νόµους
(ή οποιουσδήποτε άλλους Νόµους που τυχόν θα τους αντικαταστήσουν ή προστεθούν για το σκοπό αυτό) και
θα αποκόπτονται οι ανάλογες εισφορές ή/ και φορολογίες σύµφωνα µε τον Όρο 3.7.
(ζ)

Πληρωµή σε εργάσιµες ηµέρες

Αν η ηµεροµηνία πληρωµής σχετικά µε τα Οµόλογα ή τα τοκοµερίδια ή οποιαδήποτε µεταγενέστερη
ηµεροµηνία στην οποία τα Οµόλογα ή τοκοµερίδια παρουσιάζονται για πληρωµή δεν είναι εργάσιµη ηµέρα,
τότε ο Κάτοχος δεν θα έχει το δικαίωµα λήψης του πληρωτέου ποσού στο σηµείο πληρωµής, παρά µόνο µέχρι
την επόµενη εργάσιµη ηµέρα στο σηµείο πληρωµής. Επιπλέον, ο Κάτοχος δεν θα δικαιούται οποιοδήποτε
επιπρόσθετο τόκο ή πληρωµή σε σχέση µε τέτοια καθυστέρηση. Για τους σκοπούς του παρόντος Όρου 3.4(ζ),
«εργάσιµη ηµέρα» ορίζεται ως οποιαδήποτε ηµέρα (εκτός Σαββάτου, Κυριακής ή τραπεζικής αργίας) κατά την
οποία οι εµπορικές τράπεζες και οι αγορές ξένου συναλλάγµατος οι οποίες διευθετούν πληρωµές σε Ευρώ,
λειτουργούν στην Κύπρο και σε οποιοδήποτε σχετικό σηµείο πληρωµής.
(η)

∆ηµοσιοποίηση Ηµεροµηνίας Πληρωµής Τόκου

Η Εταιρεία θα ανακοινώνει την Ηµεροµηνία Πληρωµής της κάθε Περιόδου Τόκου στον Επίτροπο και σύµφωνα
µε τον Όρο 3.7, στους κατόχους των Οµολόγων, το γρηγορότερο πρακτικά δυνατόν, αλλά σε καµιά
περίπτωση όχι αργότερα από τέσσερεις εργάσιµες ηµέρες πριν τη λήξη της εκάστοτε Περιόδου Τόκου.
Κατόπιν της ανακοίνωσης, η Ηµεροµηνία Πληρωµής της κάθε Περιόδου Τόκου, µπορεί να τροποποιηθεί χωρίς
προειδοποίηση, σε περίπτωση επέκτασης ή συντόµευσης της αντίστοιχης Περιόδου Τόκου ή σε περίπτωση
αποδεδειγµένου ή φανερού λάθους.
3.5

Εξαγορά (Redemption), Αλλαγή στους Όρους και Αγορά
(α)

∆ιάρκεια

Τα Οµόλογα είναι αξίες πενταετούς διάρκειας µε ηµεροµηνία λήξης την 30η Ιουνίου 2014. Η Εταιρεία έχει το
δικαίωµα εξαγοράς τους στις 30 Ιουνίου 2011 ή σε οποιαδήποτε Ηµεροµηνία Πληρωµής τόκου που έπεται,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντα Όρου 3.5.
(β)

∆ικαίωµα επιλογής εξαγοράς (redemption) από την Εταιρεία

Τηρουµένων των προνοιών του Όρου 3.2(β), η Εταιρεία µπορεί µετά από ειδοποίηση όχι µικρότερη των 30
ηµερών και όχι µεγαλύτερη των 60 ηµερών προς τους Κατόχους µε βάση τις πρόνοιες του Όρου 3.10 και
προς τον Επίτροπο, να αποφασίσει να εξαγοράσει, σε υπεραξία 2% επί της ονοµαστική τους αξίας (µε
σταδιακή µείωση 0,5% κάθε έτος) , δηλαδή:
• 2011 €102 ανά Οµόλογο
• 2012 €101,5 ανά Οµόλογο
• 2013 €101 ανά Οµόλογο
• 2014 €100,5 ανά Οµόλογο,
µαζί µε οποιαδήποτε πληρωτέα ποσά, το σύνολο, αλλά όχι µέρος, των Οµολόγων στις 30 Ιουνίου 2011 ή σε
οποιαδήποτε Ηµεροµηνία Πληρωµής Τόκων έπεται αυτής. Οποιαδήποτε ανακοίνωση εξαγοράς θα διευκρινίζει
τη συγκεκριµένη ηµεροµηνία εξαγοράς.
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(γ)

Αγορά

Η Εταιρεία µπορεί σε οποιοδήποτε χρόνο να προβεί σε αγορά Οµολόγων µε οποιονδήποτε τρόπο και σε
οποιαδήποτε τιµή. Τα Οµόλογα που θα αγοραστούν από την Εταιρεία µπορούν να κρατηθούν, επανεκδοθούν,
επαναπωληθούν, ή µε επιλογή της Εταιρείας να ακυρωθούν.
Οποιεσδήποτε ενέργειες της Εταιρείας στα πλαίσια του όρου αυτού δεν θα γίνονται κατά παράβαση του Περί
των Πράξεων Προσώπων που Κατέχουν Εµπιστευτικές Πληροφορίες και των Πράξεων Χειραγώγησης Αγοράς
(Κατάχρησης Αγοράς) Νόµου του 2005 – Ν116(I) 2005 και η Εταιρεία δεν θα προβαίνει σε δηµιουργία αγοράς
αναφορικά µε αυτά τα Οµόλογα.
(δ)

Ακύρωση

Όλα τα Οµόλογα που θα εξαγοραστούν από την Εταιρεία θα ακυρώνονται και δεν θα επανεκδίδονται ή
επαναπωλούνται. Οµόλογα που θα αγοραστούν από την Εταιρεία µπορούν να κρατηθούν, επανεκδοθούν,
επαναπωληθούν, ή µε επιλογή της Εταιρείας να ακυρωθούν. Αναφορικά µε οποιαδήποτε Οµόλογα ακυρωθούν
η Εταιρεία παύει να έχει οποιεσδήποτε υποχρεώσεις.
Οποιεσδήποτε ενέργειες της Εταιρείας στα πλαίσια του όρου αυτού δεν θα γίνονται κατά παράβαση του Περί
των Πράξεων Προσώπων που Κατέχουν Εµπιστευτικές Πληροφορίες και των Πράξεων Χειραγώγησης Αγοράς
(Κατάχρησης Αγοράς) Νόµου του 2005 – Ν116(I) 2005 και η Εταιρεία δεν θα προβαίνει σε δηµιουργία αγοράς
αναφορικά µε αυτά τα Οµόλογα.
(ε)

Επίτροπος και παρακολούθηση

Ο Επίτροπος σε καµία περίπτωση δεν έχει υποχρέωση να παρακολουθεί κατά πόσο οποιοδήποτε γεγονός ή
περίσταση έχει συµβεί ή στα πλαίσια του παρόντος Όρου 3.5 υπάρχει. Συνεπώς, ο Επίτροπος δεν θα φέρει
οποιαδήποτε ευθύνη προς τους Κατόχους Οµολόγων για οποιαδήποτε ζηµιά υποστούν από παράλειψη του
Επιτρόπου να πράξει τα προαναφερόµενα.
Εκτός αν και µέχρι ο Επίτροπος έχει πραγµατική γνώση της
ύπαρξης οποιουδήποτε γεγονότος ή περίστασης που περιλαµβάνεται στον παρόν Όρο 3.5, ο Επίτροπος θα έχει
το δικαίωµα να υποθέσει εύλογα ότι τέτοιο γεγονός ή περίσταση δεν έχει επισυµβεί.
3.6

Αποπληρωµή
Η αποπληρωµή όσων Οµολόγων δεν έχουν αγοραστεί και ακυρωθεί µέχρι την Ηµεροµηνία Λήξης, θα γίνει,
τηρουµένων των παρόντων Όρων Έκδοσης, κατά την Ηµεροµηνία Λήξης σε µετρητά στο άρτιο.
Σε περίπτωση που ο Εγγυητής, δηλ. η Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρία Λτδ, δώσει Ειδοποίηση Εξόφλησης
προς τον Επίτροπο µε βάση τους όρους της Εγγύησης, θα ακολουθήσει αποπληρωµή των Οµολόγων σε
µετρητά στο άρτιο.

3.7

Φορολογικό Καθεστώς
Κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου ισχύουν οι πιο κάτω διατάξεις σύµφωνα µε τους
νόµους περί φορολογίας. Νοείται ότι σε περίπτωση τροποποίησης της νοµοθεσίας θα ισχύουν οι εκάστοτε
διατάξεις.
(α)
Επενδυτές
Στις περιπτώσεις όπου το εισόδηµα από τόκους υπόκειται σε έκτακτη εισφορά για την άµυνα, το
υπολογιζόµενο ποσό έκτακτης εισφοράς για την άµυνα θα παρακρατείται στην πηγή και θα αποκόπτεται από
το πληρωθέν ποσό τόκου.
(i)
Φυσικά πρόσωπα κάτοικοι Κύπρου
Σύµφωνα µε τον περί Φορολογίας του Εισοδήµατος Νόµο του 2002 απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήµατος
όλο το εισόδηµα από τόκους. Τόκοι που αποκτά πρόσωπο από τη συνήθη διεξαγωγή επιχείρησης,
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περιλαµβανοµένων τόκων που συνδέονται στενά µε τη συνήθη διεξαγωγή της επιχείρησης, δεν
απαλλάσσονται αλλά συµπεριλαµβάνονται στον υπολογισµό του κέρδους από την επιχείρηση.
Σύµφωνα µε τον περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άµυνα της ∆ηµοκρατίας Νόµο του 2002, κάθε πρόσωπο που
είναι φορολογικός κάτοικος στη ∆ηµοκρατία, το οποίο λαµβάνει ή πιστώνεται µε ποσό τόκων, υπόκειται σε
έκτακτη εισφορά για την άµυνα σε ποσοστό 10%. Τόκοι που αποκτώνται από τη συνήθη διεξαγωγή µιας
επιχείρησης περιλαµβανοµένων τόκων που συνδέονται στενά µε τη συνήθη διεξαγωγή της επιχείρησης, δεν
υπόκεινται σε έκτακτη εισφορά για την άµυνα.
Φυσικά πρόσωπα µε συνολικό ετήσιο εισόδηµα που δεν υπερβαίνει τις €12.000 συµπεριλαµβανοµένων και
τόκων, έχουν δικαίωµα επιστροφής της εισφοράς που παρακρατήθηκε πέραν του ποσού που αντιστοιχεί στο
3%.
(ii)
Ταµεία Προνοίας
Τόκοι που αποκτώνται από Ταµείο Προνοίας υπόκεινται σε έκτακτη εισφορά για την άµυνα προς 3%.
(iii)
Νοµικά πρόσωπα κάτοικοι Κύπρου
Σύµφωνα µε τον περί Φορολογίας του Εισοδήµατος Νόµο του 2002 απαλλάσσεται το 50% του εισοδήµατος
από τόκους. Τόκοι που προκύπτουν από τη συνήθη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων της εταιρίας
περιλαµβανοµένων τόκων που συνδέονται στενά µε τη συνήθη διεξαγωγή της επιχείρησης δεν απαλλάσσονται
αλλά συµπεριλαµβάνονται στα κέρδη της εταιρίας για σκοπούς φόρου εισοδήµατος.
Από 1η Ιανουαρίου 2003 σύµφωνα µε τον περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άµυνα της ∆ηµοκρατίας Νόµο του
2002 κάθε πρόσωπο που είναι φορολογικός κάτοικος στη ∆ηµοκρατία, το οποίο λαµβάνει ή πιστώνεται µε
ποσό τόκων υπόκειται σε έκτακτη εισφορά για την άµυνα σε ποσοστό 10%. Τόκοι που αποκτώνται από τη
συνήθη διεξαγωγή µιας επιχείρησης περιλαµβανοµένων τόκων που συνδέονται στενά µε τη συνήθη διεξαγωγή
της επιχείρησης, δεν υπόκεινται σε έκτακτη εισφορά για την άµυνα.
(iv)
Μη κάτοικος Κύπρου
Σε περίπτωση επενδυτών µη φορολογικών κατοίκων της ∆ηµοκρατίας, ο τρόπος φορολογίας στη χώρα στην
οποία είναι φορολογικοί κάτοικοι εξαρτάται από το φορολογικό καθεστώς έκαστου επενδυτή. Σε περίπτωση
που υπάρχει Συµφωνία για Αποφυγή ∆ιπλής Φορολογίας (Double Taxation Avoidance Treaty) µεταξύ της
Κύπρου και της χώρας του επενδυτή, το εισόδηµα από τόκους θα φορολογείται σύµφωνα µε τις πρόνοιες της
σχετικής συµφωνίας.
Μη κάτοικοι της ∆ηµοκρατίας δικαιούνται να εισπράττουν τον τόκο χωρίς παρακράτηση φόρου εισοδήµατος
και έκτακτης εισφοράς για την άµυνα.
(β) Εταιρεία
Η Εταιρεία έχει συσταθεί στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία ως Νοµικό Πρόσωπο (δηµόσια Εταιρεία). Η Εταιρεία
φορολογείται µε βάση τις διατάξεις των εκάστοτε περί Φορολογίας Νόµων της ∆ηµοκρατίας και στις άλλες
χώρες όπου αυτή ή οι εξαρτηµένες της εταιρείες δραστηριοποιούνται, σύµφωνα µε τις φορολογικές
νοµοθεσίες των χωρών αυτών.
3.8

∆ιάθεση Οµολόγων σε µη µόνιµους κατοίκους Κύπρου
Πρόσωπα που έχουν τη µόνιµη διαµονή τους εκτός της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας δικαιούνται να αγοράσουν
Οµόλογα σύµφωνα µε τους εκάστοτε κανονισµούς περί Ελέγχου Συναλλάγµατος της Κεντρικής Τράπεζας της
Κύπρου.
Τα Οµόλογα δεν προσφέρονται εντός ή προς τις Ηνωµένες Πολιτείες, τον Καναδά, την Αυστραλία, τη Νότιο
Αφρική ή την Ιαπωνία, ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα στην οποία σύµφωνα µε τους νόµους αυτής, η διενέργεια
της προσφοράς των Οµολόγων είναι παράνοµη ή αποτελεί παραβίαση οποιασδήποτε εφαρµοστέας
νοµοθεσίας, κανόνα ή κανονισµού.
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3.9

Έγγραφο Εµπιστεύµατος
Με Έγγραφο Εµπιστεύµατος (Trust Deed) ηµεροµηνίας 17 Ιουλίου 2009, η Εταιρεία διόρισε το δικηγορικό
γραφείο Παπαδόπουλος, Λυκούργος & Σια ∆.Ε.Π.Ε. ως Επίτροπο (Trustee) των υπό έκδοση Οµολόγων, για
όλη τη διάρκεια των Οµολόγων. Το Έγγραφο Εµπιστεύµατος θα είναι διαθέσιµο για επιθεώρηση στο
Εγγεγραµµένο Γραφείο της Εταιρείας, στη Λεωφόρο Οµονοίας 141, The Maritime Centre, 3045 Λεµεσός.
Ο Επίτροπος, µε βάση το Έγγραφο Εµπιστεύµατος, είναι επιφορτισµένος µε την ευθύνη διαφύλαξης των
δικαιωµάτων των κατόχων των Οµολόγων. Το Έγγραφο Εµπιστεύµατος περιέχει πρόνοιες για κάλυψη
(indemnification) του Επιτρόπου και για την απαλλαγή του από ευθύνη.
Με βάση τη Ρήτρα 14(γ), αλλά επιφυλαττοµένων των προνοιών της Ρήτρας 21 του Εγγράφου Εµπιστεύµατος,
η Γενική Συνέλευση των κατόχων Οµολόγων δεόντως συγκληθείσα δυνάµει του Εγγράφου Εµπιστεύµατος,
έχει εξουσία όπως µε ειδικό ψήφισµα εγκρίνει οποιοδήποτε πρόσωπο που διορίστηκε από την Εταιρεία ως
Επίτροπος του Εγγράφου Εµπιστεύµατος ή εάν δεν υπάρχει Επίτροπος ή εάν υπάρχει κενή θέση Επιτρόπου και
η Εταιρεία αρνηθεί ή παραλείψει για περίοδο πέραν των 30 ηµερών αφότου έπαυσε να υπάρχει Επίτροπος ή
κενωθεί η θέση να διορίσει οποιοδήποτε πρόσωπο ή πρόσωπα ως Επίτροπο ή Επιτρόπους σε πλήρωση της
κενής θέσης.
∆υνάµει της Ρήτρας 21 του Εγγράφου Εµπιστεύµατος η εκ του νόµου εξουσία (statutory power) διορισµού
νέου Επιτρόπου ανήκει στην Εταιρεία αλλά οποιοσδήποτε νέος επίτροπος διορίζεται υπ΄αυτής, δέον, προτού
αναλάβει καθήκοντα, να εγκριθεί µε ειδικό ψήφισµα Γενικής Συνελεύσεως των κατόχων Οµολόγων, αλλά η
Γενική Συνέλευση δεν θα αρνείται χωρίς εύλογη αιτία την παροχή τέτοιας έγκρισης.
Σύµφωνα µε τη Ρήτα 8 του Εγγράφου Εµπιστεύµατος η Εταιρεία θα εκδίδει σε κάθε Κάτοχο ειδοποίηση
παραχώρησης και κατάσταση κατοχής Οµολόγων, ενώ σύµφωνα µε τη Ρήτρα 9 του Εγγράφου Εµπιστεύµατος,
η Εταιρεία υπόσχεται προς τον Επίτροπο ότι:
(α)
Θα παρέχει στον Επίτροπο αντίγραφο του Μητρώου Κατόχων Οµολόγων 2009/14 ανά εξαµηνία ή/και
κατόπιν γραπτής αιτήσεως του Επίτροπου.
(γ)
Θα παρέχει γραπτή ειδοποίηση προς τον Επίτροπο εάν και ευθύς ως επέλθει οποιοδήποτε γεγονός από
τα αναφερόµενα στη Ρήτρα 10 του Εγγράφου Εµπιστεύµατος.
Σύµφωνα µε τη Ρήτρα 11, ο Επίτροπος δύναται να υποβάλει προς τον Εγγυητή γραπτή απαίτηση για πληρωµή
δυνάµει της Εγγύησης, στις εξής περιπτώσεις:
(α)

µη πληρωµή από την Εταιρεία τόκων κατά την Ηµεροµηνία Πληρωµής Τόκου,

(β)

µη πληρωµή από την Εταιρεία του κεφαλαίου κατά την Ηµεροµηνία Λήξης του Οµολόγου,

(γ)
(δ)
3.10

έκδοση δικαστικού διατάγµατος εκκαθάρισης της Εταιρείας,
λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση του Εκδότη για εκκαθάριση του Εκδότη.

Ειδοποιήσεις/ Ανακοινώσεις
Ειδοποιήσεις στους κατόχους Οµολόγων θα θεωρούνται ότι έχουν δοθεί είτε όταν θα δηµοσιεύονται σε δύο
τουλάχιστον εφηµερίδες ηµερήσιας κυκλοφορίας. Υπό τον όρο ότι ληφθεί η τελική έγκριση για εισαγωγή των
Οµολόγων στο ΧΑΚ, µετά την εισαγωγή των Οµολόγων στο ΧΑΚ, οι ανακοινώσεις θα αποστέλλονται στο ΧΑΚ
και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για δηµοσίευση.
Ανακοινώσεις που θα αφορούν τα Οµόλογα θα δηµοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.primetel.com).

65

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ

3.11

Επιπρόσθετες Εκδόσεις
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα να προχωρήσει χωρίς την έγκριση των κατόχων Οµολόγων στην έκδοση
περαιτέρω Οµολόγων που κατατάσσονται σε ίση µοίρα (rank pari passu) µε αυτά της παρούσας έκδοσης.
Τηρουµένων των προνοιών του όρου 3.2(β), η Εταιρεία έχει επίσης το δικαίωµα, χωρίς την έγκριση των
κατόχων Οµολόγων, να προβεί σε έκδοση οποιωνδήποτε άλλων οµολόγων ή άλλων τίτλων µε όρους ως προς
τη διαβάθµιση, επιτόκιο, υπέρ το άρτιο ποσό/ µε έκπτωση, ή εξαγορά/ αποπληρωµή ή άλλως πως, όπως η
Εταιρεία ήθελε κρίνει σκόπιµο.

3.12

∆ιαπραγµάτευση/ Μεταβίβαση
Η Εταιρεία έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για εισαγωγή των Οµολόγων στο ΧΑΚ. Έχει υποβάλει
σχετική αίτηση για εισαγωγή τους στο ΧΑΚ και νοουµένου ότι ληφθεί η σχετική έγκριση από το ΧΑΚ, τα
Οµόλογα θα εισαχθούν και θα διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου. Σηµειώνεται ότι την
1η Φεβρουαρίου 2010 έχει δοθεί προέγκριση από το ΧΑΚ για την εισαγωγή τους.
Μέχρι την τελική έγκριση της αίτησης της εισαγωγής και έναρξης διαπραγµάτευσης στο ΧΑΚ, τα Οµόλογα δεν
θα εµπορεύονται.

3.13

Νοµοθεσία
Η λειτουργία της Εταιρείας διέπεται από τον περί Εταιρειών Νόµο Κεφ. 113.
Το Έγγραφο Εµπιστεύµατος και τα Οµόλογα διέπονται από τους εν ισχύ Νόµους της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.
Τα δικαστήρια της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας έχουν τη µοναδική εξουσιοδότηση να δικάσουν οποιεσδήποτε
διαφορές που µπορεί να προέλθουν ή έχουν σχέση µε το Έγγραφο Εµπιστεύµατος και τα Οµόλογα.

3.14

Προορισµός Προϊόντος Έκδοσης
Το καθαρό προϊόν της Έκδοσης µετά την αφαίρεση των εξόδων της Έκδοσης, το οποίο ανήλθε σε €4,95 εκ.
χρησιµοποιήθηκε για την περαιτέρω ανάπτυξη και αναβάθµιση υπηρεσιών µε στόχο την υλοποίηση του
επενδυτικού σχεδίου της Εταιρείας και επέκταση του τηλεπικοινωνιακού δικτύου.
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ΣΤ.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ
Τα Οµόλογα είναι εγγυηµένα από την Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρία Λτδ («Εγγυητής», «Τράπεζα»), µε
βάση την εγγυητική επιστολή προς τον Επίτροπο, ηµεροµηνίας 17 Ιουλίου 2009 («Εγγύηση»).
Οι ακόλουθες παράγραφοι αποτελούν σύνοψη των κυριότερων όρων της Εγγύησης. Το πλήρες κείµενο της
Εγγύησης θα είναι διαθέσιµο για επιθεώρηση και λήψη αντιγράφου εφόσον τούτο ζητηθεί, στο εγγεγραµµένο
γραφείο της Εταιρείας, Λεωφόρος Οµονοίας 141, The Maritime Centre, 3045 Λεµεσός, από επενδυτές και/ ή
πρόσωπα τα οποία αποκτούν Οµόλογα, και οι οποίοι προτρέπονται να το µελετήσουν.
Η Εγγύηση καλύπτει τα ακόλουθα ποσά:
(α) Ποσό κεφαλαίου που δε θα υπερβαίνει τα €5.000.000, στη βάση επιτοκίου 6,75% ετησίως, υπολογιζόµενο
από την Ηµεροµηνία Λήξης, δηλ. από την 30η Ιουνίου 2014.
(β) Ποσό τόκων για κάθε µία εξάµηνη Περίοδο Τόκου στη βάση επιτοκίου 6,75% ετησίως. Νοείται ότι,
αναφορικά µε εκκαθάριση του Εκδότη, η απαίτηση του Επιτρόπου για πληρωµή τόκων δε θα καλύπτει
οποιαδήποτε περίοδο µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας έκδοσης δικαστικού διατάγµατος εκκαθάρισης του
Εκδότη, ή λήψης απόφασης από Γενική Συνέλευση του Εκδότη για εκκαθάριση του Εκδότη, ως θα είναι η
περίπτωση.
Ο Επίτροπος δύναται να υποβάλει προς τον Εγγυητή γραπτή απαίτηση για πληρωµή δυνάµει της Εγγύησης,
στις εξής περιπτώσεις:
(α) µη πληρωµή από την Εταιρεία τόκων κατά τη σχετική Ηµεροµηνία Πληρωµής Τόκου,
(β) µη πληρωµή από την Εταιρεία του κεφαλαίου κατά την Ηµεροµηνία Λήξης του Οµολόγου,
(γ) έκδοση δικαστικού διατάγµατος εκκαθάρισης της Εταιρείας,
(δ) λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση του Εκδότη για εκκαθάριση του Εκδότη.
Στις προαναφερόµενες περιπτώσεις (α) και (β):
•

Ο Επίτροπος δύναται να υποβάλει αίτηµα πληρωµής προς τον Εγγυητή εφόσον παρέλθουν 30 ηµέρες
από την ηµεροµηνία κατά την οποία το οφειλόµενο ποσό κατέστη πληρωτέο.

•

Η Εγγύηση δεν θα καλύπτει τόκους υπερηµερίας.

Στις προαναφερόµενες περιπτώσεις (γ) και (δ):
•

Ο Επίτροπος δύναται να υποβάλει αίτηµα πληρωµής προς τον Εγγυητή το αργότερο εντός 3 (τριών)
µηνών από την ηµεροµηνία έκδοσης δικαστικού διατάγµατος εκκαθάρισης της Εταιρείας, ή τη λήψη
απόφασης από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας για εκκαθάριση της Εταιρείας, οποιοδήποτε συµβεί
νωρίτερα.

•

Η Εγγύηση δε θα καλύπτει οποιαδήποτε περίοδο µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας έκδοσης δικαστικού
διατάγµατος εκκαθάρισης του Εκδότη ή λήψης απόφασης από Γενική Συνέλευση του Εκδότη για
εκκαθάριση της Εταιρείας, ως θα είναι η περίπτωση.

Κατόπιν υποβολής απαίτησης από τον Επίτροπο για πληρωµή ποσού από τον Εγγυητή ως προαναφέρεται, ο
Εγγυητής έχει την υποχρέωση να προβαίνει σε τέτοια πληρωµή προς τον Επίτροπο, τηρουµένων των όρων
της Εγγύησης, εντός 5 (πέντε) εργασίµων ηµερών από την παραλαβή της σχετικής απαίτησης από τον
Εγγυητή.
Ο Εγγυητής δύναται, σε περίπτωση όπου:
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(α) λάβει γνώση για (i) έκδοση δικαστικού διατάγµατος για εκκαθάριση της Εταιρείας, ή (ii) λήψη απόφασης
από γενική συνέλευση του Εκδότη για εκκαθάριση της Εταιρείας, ή
(β) ο Επίτροπος υποβάλει απαίτηση για πληρωµή µε βάση την Εγγύηση, για οποιοδήποτε ποσό αλλά το
οποίο δεν εξαντλεί τη συνολική υποχρέωση του Εγγυητή µε βάση την Εγγύηση,
να δώσει στον Επίτροπο, τηρουµένων των όρων της Εγγύησης, γραπτή ειδοποίηση («Ειδοποίηση
Εξόφλησης»), µε την οποία να ζητά από τον Επίτροπο όπως βεβαιώσει εγγράφως κάθε υπόλοιπο του µη
εξοφληθέντος κεφαλαίου Οµολόγου και των δεδουλευµένων και µη καταβληθέντων τόκων µέχρι την
ηµεροµηνία παροχής της Ειδοποίησης Εξόφλησης. Ο Επίτροπος, ακολούθως, εντός 30 (τριάντα) ηµερών από
την ηµεροµηνία παροχής από τον Εγγυητή Ειδοποίησης Εξόφλησης, τηρουµένων των όρων της Εγγύησης, θα
δύναται να δώσει στον Εγγυητή γραπτή ειδοποίηση («Βεβαίωση Οφειλής»), µε την οποία θα βεβαιώνει το
υπόλοιπο του µη εξοφληθέντος κεφαλαίου Οµολόγου και των δεδουλευµένων και µη καταβληθέντων τόκων,
που καλύπτονται από την Εγγύηση. Σε τέτοια περίπτωση, ο Εγγυητής θα καταβάλει, εντός 5 (πέντε)
εργασίµων ηµερών από τη λήψη της Βεβαίωσης Οφειλής, το ποσό κεφαλαίου Οµολόγου και των τόκων επί
του κεφαλαίου Οµολόγου, υπολογιζόµενο και αναφερόµενο στη Βεβαίωση Οφειλής, σύµφωνα µε τις πρόνοιες
της Εγγύησης.
Για τις περιπτώσεις όπου τυχόν απαίτηση από τον Επίτροπο πρέπει να υποβληθεί εντός προθεσµίας τριών
µηνών όπως αναφέρεται πιο πάνω, ο Εγγυητής δε θα έχει υποχρέωση και δε θα καταβάλει οποιοδήποτε ποσό
για το οποίο δεν έχει υποβληθεί απαίτηση εντός της εν λόγω προθεσµίας των τριών µηνών, έστω και αν
απαίτηση για πληρωµή τέτοιου ποσού περιληφθεί σε Βεβαίωση Οφειλής. Νοείται περαιτέρω ότι, αν ο Εγγυητής
δώσει στον Επίτροπο Ειδοποίηση Εξόφλησης και ο Επίτροπος δε δώσει στην Τράπεζα Βεβαίωση Οφειλής εντός
της προαναφερθείσας προθεσµίας των 30 (τριάντα) ηµερών από την παροχή της Ειδοποίησης Εξόφλησης, η
Εγγύηση θα θεωρείται ότι έχει εκπνεύσει.
Η Εγγύηση δεν καλύπτει οποιαδήποτε καταβολή ποσού προς Κατόχους Οµολόγων σε περίπτωση άσκησης από
την Εταιρεία του δικαιώµατος εξαγοράς (call option) του Οµολόγου, σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Όρου 3.5
του Μέρους Ε, του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου.
Η Εγγύηση διέπεται από τους Νόµους της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.
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Ζ.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΓΓΥΗΤΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤ∆
1.
Πληροφορίες για τον Εγγυητή των Οµολόγων 2009/14 Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρία
Λτδ µε τη µέθοδο της παραποµπής
Ακολούθως παρουσιάζονται πληροφορίες για την Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρία Λτδ («Εγγυητής»,
«Τράπεζα Κύπρου», «Τράπεζα»).
Λεπτοµερείς πληροφορίες για τον Εγγυητή περιλαµβάνονται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο µε τη µέθοδο της
παραποµπής στα εξής δηµοσιευµένα έγγραφα:
1. Στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο της Τράπεζας, ηµεροµηνίας 30 Απριλίου 2009, όπως έχει εγκριθεί από την
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και δηµοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Τράπεζας, www.bankofcyrpus.com.
2. Στο Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο της Τράπεζας, ηµεροµηνίας 2 Ιουνίου 2009, όπως έχει
εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και δηµοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Τράπεζας,
www.bankofcyrpus.com.
3. Στις ελεγµενές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Τρπαέζας για τα έτη που έληξαν στις 31
∆εκεµβρίου 2007 και 2008.
4. Στις ενδιάµεσες µη ελεγµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Τράπεζας για το εννιάµηνο
που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2009.
Αντίγραφα των προαναφεροµένων εγγράφων θα είναι διαθέσιµα για επιθεώρηση κατά τις συνήθεις εργάσιµες
ηµέρες µεταξύ των ωρών 9.00 π.µ. - 12.00 µ.µ. στα γραφεία της Τράπεζας, Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή,
Λευκωσία κατά την περίοδο ισχύος του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου.
2.

Νοµικό Καθεστώς

Η Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρία Λτδ ιδρύθηκε στην Κύπρο το 1899 και µετατράπηκε σε δηµόσια εταιρία
το 1930 σύµφωνα µε τον κυπριακό Περί Εταιρειών Νόµο 18/1922 µε αριθµό εγγραφής 165.
Η Τράπεζα είναι ο ηγετικός χρηµατοοικονοµικός οργανισµός στην Κύπρο, µε δυναµική παρουσία στην Ελλάδα
και µε δραστηριότητες στο Ηνωµένο Βασίλειο, τα Channel Islands, την Αυστραλία, τη Ρωσία, τη Ρουµανία και
την Ουκρανία.
Το εγγεγραµµένο γραφείο, τα κεντρικά γραφεία της Τράπεζας όπως και η Κεντρική ∆ιοίκηση του
Συγκροτήµατος στεγάζονται στην οδό Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, Στρόβολος, 2002 Λευκωσία, Κύπρος,
τηλ. 22122100.
Οι κύριοι σκοποί της Τράπεζας περιγράφονται στο άρθρο 3 του Ιδρυτικού Εγγράφου στο κωδικοποιηµένο
Καταστατικό της. Στους κύριους σκοπούς της περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων, η διεξαγωγή τραπεζικών,
χρηµατοεπενδυτικών και χρηµατιστηριακών εργασιών πάσης φύσης καθώς επίσης η διεξαγωγή εργασιών
Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης (Leasing), Χρηµατοδότησης µε Ενοικιαγορά και η ίδρυση, λειτουργία, διεύθυνση
και διατήρηση παραρτηµάτων, υποκαταστηµάτων και πρακτορείων στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Η Τράπεζα
λειτουργεί µε άδεια της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και υπόκειται στο ρυθµιστικό και εποπτικό ρόλο της
ιδίας Αρχής.
3.

Ιστορική Αναδροµή και Σηµαντικοί Σταθµοί στην Ιστορία της Τραπέζα Κύπρου

Οι πληροφορίες για την ιστορική αναδροµή και βασικούς σταθµούς στην εξέλιξη της Τράπεζας Κύπρου
παρουσιάζονται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο της Τράπεζας ηµεροµηνίας 30 Απριλίου 2009, σελ. 76 -78.
Πληροφορίες µεταγενέστερες του Ενηµερωτικού ∆ελτίου που αφορούν την ιστορική αναδροµή και βασικούς
σταθµούς στην εξέλιξη της Τράπεζας παρουσιάζονται ακολούθως.
Στις 6 Ιουνίου 2009 η Τράπεζα προχώρησε στην έκδοση 645.327.822 Μετατρέψιµων Αξιογράφων Κεφαλαίου
ονοµαστικής αξίας €1,00 το κάθε ένα, µε σταθερό επιτόκιο 5,50% για τα πρώτα 5 χρόνια (µέχρι τις 30 Ιουνίου
2014) και µετέπειτα κυµαινόµενο επιτόκιο ίσο µε το εκάστοτε Euribor 6-µηνών που θα ισχύει στην αρχή της
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κάθε Περιόδου Τόκου πλέον 3,00%. Ο τόκος είναι πληρωτέος 2 φορές το χρόνο, στις 30 Ιουνίου και 31
∆εκεµβρίου κάθε έτους.
Στις 8 Ιουλίου 2009 τα Μετατρέψιµα Αξιόγραφα Κεφαλαίου εισήχθηκαν στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου και
στο Χρηµατιστήριο Αθηνών.
Επιπρόσθετα από την ίδια ηµεροµηνία, ο αριθµός των Μετατρέψιµων Χρεογράφων 2013/ 2018 (BCCB/
ΤΡΚΜΧ) µειώθηκε σε 46.264.686 ενόψει της εξάσκησης του δικαιώµατος ανταλλαγής που είχαν οι κάτοχοι των
Μετατρέψιµων Χρεογράφων 2013/ 2018 µε τα νέα Μετατρέψιµα Αξιόγραφα Κεφαλαίου.
Στις 15 Ιουλίου 2009 εισήχθηκαν στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου και Χρηµατιστήριο Αθηνών 7.082.906 νέες
κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας €1,00 κατά µετοχή, που προέκυψαν από την αύξηση µετοχικού
κεφαλαίου λόγω της επανεπένδυσης µερίσµατος που καταβλήθηκε στις 10 Ιουνίου 2009.
Στις 27 Ιουλίου 2009 η Εταιρία υπέγραψε νέα πενταετή συµφωνία µετοχικής συνεργασίας µε τους δύο
ιδρυτικούς µετόχους της CB Uniastrum Bank LLC (‘Uniastrum’), οι οποίοι θα συνεχίσουν να ασκούν τα
διοικητικά τους καθήκοντα και θα παραµείνουν µέτοχοι στην Uniastrum µε ποσοστό 10% έκαστος. Σύµφωνα
µε την αρχική συµφωνία µεταξύ των µετόχων, οι δύο ιδρυτικοί µέτοχοι διατηρούσαν ποσοστό 10% του
µετοχικού κεφαλαίου της Uniastrum έκαστος, το οποίο δεσµευόταν από συµφωνία δικαιωµάτων
αγοράς/πώλησης (call/put option arrangement) τριετούς διάρκειας (λήξης 2010), πληρωτέο σε µετρητά.
Η υπογραφή της πιο πάνω συµφωνίας είχε ως αποτέλεσµα την αλλαγή στη λογιστική απεικόνιση της
Uniastrum στις οικονοµικές καταστάσεις του Συγκροτήµατος. Μέχρι τις 27 Ιουλίου 2009 η Uniastrum
περιλαµβανόταν στις οικονοµικές καταστάσεις του Συγκροτήµατος ως 100% θυγατρική, ως εάν το
Συγκρότηµα να είχε ήδη αποκτήσει τις µετοχές υποκείµενες στην συµφωνία δικαιώµατος αγοράς/πώλησης. Με
την υπογραφή της πιο πάνω µετοχικής συµφωνίας και την ακύρωση της συµφωνίας δικαιωµάτων
αγοράς/πώλησης, η Uniastrum θα περιλαµβάνεται στις οικονοµικές καταστάσεις του Συγκροτήµατος ως
θυγατρική µε ποσοστό συµµετοχής 80% και αντίστοιχη αναγνώριση δικαιωµάτων µειοψηφίας ύψους 20%.
Στις 8 ∆εκεµβρίου 2009 καταβλήθηκε προµέρισµα στους µετόχους της Τράπεζας Κύπρου προς €0,08 κατά
µετοχή.
Το ∆εκέµβριο 2009, η Τράπεζα απόκτησε 102.862.785 µετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 9,7% του
µετοχικού κεφαλαίου της Banca Transilvania µε συνολικό κόστος αγοράς €58 εκατ. Η συναλλαγή δεν έχει
οποιαδήποτε σηµαντική επίδραση στην κεφαλαιακή επάρκεια και τα χρηµατοοικονοµικά µεγέθη του
Συγκροτήµατος της Τράπεζας Κύπρου. Η Τράπεζα Κύπρου προχώρησε στην πιο πάνω αγορά για καθαρά
επενδυτικούς σκοπούς µε το λόγο αντιπαροχής προς ίδια κεφάλαια να ανέρχεται περίπου σε 1,5.
4.

Υπηρεσίες και ∆ραστηριότητες της Τράπεζας Κύπρου

Οι κύριες δραστηριότητες της Τράπεζας είναι οι τραπεζικές υπηρεσίες, χρηµατοδοτικές µισθώσεις, υπηρεσίες
φάκτοριγκ, χρηµατοεπενδυτικές υπηρεσίες, διαχείριση αµοιβαίων κεφαλαίων και ασφάλειες γενικού κλάδου και
ζωής.
Οι λεπτοµερείς πληροφορίες για τις υπηρεσίες και δραστηριότητες της Τράπεζας Κύπρου παρουσιάζονται στο
Ενηµερωτικό ∆ελτίο ηµεροµηνίας 30 Απριλίου 2009, σελ. 82-96.
5.

Κύριες Αγορές ∆ραστηριοποίησης

Η Τράπεζα έχει ως κύρια βάση την Κύπρο, αλλά στο εξωτερικό έχει µια σηµαντική παρουσία. Στο εξωτερικό
προσφέρει σήµερα ένα ευρύ φάσµα χρηµατοοικονοµικών προϊόντων και υπηρεσιών που περιλαµβάνει
τραπεζικές υπηρεσίες στην Κύπρο, Ελλάδα, Ηνωµένο Βασίλειο, Αυστραλία, Ρουµανία, Ρωσία, Ουκρανία και
Channel Islands, χρηµατοδοτήσεις leasing, φάκτοριγκ, χρηµατιστηριακές υπηρεσίες, διαχείριση αµοιβαίων
κεφαλαίων, υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής, ασφάλειες γενικού κλάδου και ζωής στην Κύπρο και Ελλάδα.
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Οι λεπτοµερείς πληροφορίες παρουσιάζονται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο της Τράπεζας ηµεροµηνίας 30 Απριλίου
2009, σελ. 82-97.
6.

Παράγοντες Κινδύνου

Οι παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται µε τον τοµέα δραστηριότητας και τις εργασίες παρουσιάζονται στο
Ενηµερωτικό ∆ελτίο της Τράπεζας, ηµεροµηνίας 30 Απριλίου 2009, σελ. 24-34.
7.

∆οµή Συγκροτήµατος Τράπεζας Κύπρου

Η ∆οµή του Συγκροτήµατος της Τράπεζας Κύπρου όπου παρουσιάζονται όλες οι εταιρίες, πέραν της Τράπεζας
Κύπρου, η οποία είναι η ιθύνουσα εταιρία του Συγκροτήµατος, που µαζί µε την Τράπεζα αποτελούν το
Συγκρότηµα Τράπεζας Κύπρου, καθώς και η καταστατική έδρα της κάθε εταιρείας, ο τοµέας δραστηριοτήτων
της και το ποσοστό συµµετοχής της Τράπεζας Κύπρου στο µετοχικό της κεφάλαιο παρουσιάζονται στο
Ενηµερωτικό ∆ελτίο της Τράπεζας, ηµεροµηνίας 30 Απριλίου 2009, σελ. 81-82.
8.
8.1

∆ιοίκηση και Εποπτεία

Μέλη ∆ιοικητικού συµβουλίου και Εκτελεστικής ∆ιεύθυνσης
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρία Λτδ αποτελείται από 15 µέλη:
Θεόδωρος Αριστοδήµου

Μη εκτελεστικός, Πρόεδρος

Ανδρέας Αρτέµης

Μη εκτελεστικός, Aντιπρόεδρος

Γεώργιος Μ. Γεωργιάδης

Μη εκτελεστικός, Ανεξάρτητος

Άννα ∆ιογένους

Μη εκτελεστικός,
Σύµβουλος

Ανδρέας Ηλιάδης

Εκτελεστικός

Ανδρέας Ι. Ιακωβίδης

Μη εκτελεστικός, Ανεξάρτητος

Γιάννης Κυπρή

Εκτελεστικός

Μάνθος Μαυροµµάτης

Μη εκτελεστικός, Ανεξάρτητος

Χρίστος Μουσκής

Μη εκτελεστικός, Ανεξάρτητος

Ευδόκιµος Ξενοφώντος

Μη εκτελεστικός

Βασίλης Γ. Ρολόγης

Μη εκτελεστικός

Κώστας Ζ. Σεβέρης

Μη εκτελεστικός

Νικόλαος Π. Τσάκος

Μη εκτελεστικός, Ανεξάρτητος

Κώστας Χατζήπαπας

Μη εκτελεστικός

Χριστάκης Γ. Χριστοφίδης

Μη εκτελεστικός

Ανώτερη

Ανεξάρτητη

∆ιοικητική

Στα πλαίσια της καλύτερης οργάνωσης του Συγκροτήµατος της Τράπεζας Κύπρου µε στόχο την επίτευξη
περαιτέρω συνεργιών µεταξύ των διαφόρων µονάδων του Συγκροτήµατος, ιδιαίτερα λαµβάνοντας υπόψη τη
γεωγραφική επέκτασή του στις νέες αγορές (Ρωσίας, Ρουµανίας και Ουκρανίας) το Συγκρότηµα από την 1η
Σεπτεµβρίου 2009 έθεσε σε ισχύ τη νέα ανώτατη οργανική διάρθρωσή του.
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Η εκτελεστική διεύθυνση του Συγκροτήµατος αποτελείται από 16 µέλη, ως εξής:
Ανδρέας Ηλιάδης

Ανώτατος Εκτελεστικός ∆ιευθυντής Συγκροτήµατος

Γιάννης Κυπρή

Πρώτος Γενικός ∆ιευθυντής Συγκροτήµατος

Βάσος Σιαρλή

Ανώτερος Γενικός ∆ιευθυντής Συγκροτήµατος

Γενικοί ∆ιευθυντές Συγκροτήµατος:
Χρίστης Χατζηµιτσής

Γενικός ∆ιευθυντής Συγκροτήµατος Οικονοµικής ∆ιεύθυνσης και
Στρατηγικής

Νικόλας Καρυδάς

Γενικός ∆ιευθυντής Συγκροτήµατος
Αγορών

∆ιαχείρισης

Κινδύνων και

Γενικοί ∆ιευθυντές:

8.2

Γιάννης Σειραδάκης

Γενικός ∆ιευθυντής Τράπεζας Κύπρου Ελλάδας

Άριστος Στυλιανού

Γενικός ∆ιευθυντής Οperations

Κυριάκος Ιακωβίδης

Γενικός ∆ιευθυντής Νέων Αγορών Εξωτερικού

Λεωνίδας Εισοδίου

Γενικός ∆ιευθυντής Πληροφορικής και Οργάνωσης & Μεθόδων

Χριστάκης
Πατσαλίδης

Γενικός ∆ιευθυντής Treasury & Private Banking

Χάρης Πουαγκαρέ

Γενικός ∆ιευθυντής Λιανικής Τραπεζικής Κύπρου

Γιώργος
Χριστοδουλίδης

Γενικός ∆ιευθυντής ∆ιαχείρισης Ανθρώπινου ∆υναµικού

Φοίβος Στασόπουλος

Γενικός ∆ιευθυντής Μεγάλων Επιχειρήσεων Κύπρου

Αθανάσιος
Ανδρεαδάκης

Γενικός ∆ιευθυντής ∆ιαχείρισης Κινδύνων

Κωνσταντίνος
Τσολάκκης

Γενικός Ελεγκτής Συγκροτήµατος

∆ηλώσεις Μελών ∆ιοικητικού συµβουλίου και Μελών Εκτελεστικής ∆ιεύθυνσης
Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τα Ανώτερα ∆ιευθυντικά Στελέχη της Εταιρίας δήλωσαν τα εξής:
(i)

∆εν διατηρούν οικογενειακούς δεσµούς µέχρι 2ου βαθµού εξ’αγχιστείας µε µέλη των διοικητικών,
διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων της Εταιρίας ή διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας.

(ii)

∆εν υφίστανται καταδικαστικές αποφάσεις ποινικού δικαστηρίου εναντίον τους για τέλεση δόλιας
πράξης κατά τα πέντε τελευταία έτη.

(iii)

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

(iv)

∆εν 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 Εταιρίας ή να παρέµβουν στη διαχείριση ή στο χειρισµό των υποθέσεων της
Εταιρίας κατά τη διάρκεια των πέντε τελευταίων ετών.
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(v)

Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το αξίωµά τους δεν δηµιουργούν στο πρόσωπό τους οποιαδήποτε
σύγκρουση µε ιδιωτικά τους συµφέροντα ή άλλες υποχρεώσεις τους. Οι συµβάσεις µε Μέλη του
∆ιοικητικού Συµβουλίου και Ανώτερων ∆ιευθυντικών Στελεχών περιλαµβάνουν συµβόλαια
εργοδότησης µε την Ανώτατη Εκτελεστική ∆ιεύθυνση κ.κ. Ανδρέα Ηλιάδη και Γιάννη Κυπρή. Τα
συµβόλαια εργοδότησης της Ανώτατης Εκτελεστικής ∆ιεύθυνσης είναι πενταετή και τίθενται προς
ανανέωση στη λήξη τους ενώπιον της Επιτροπής Αµοιβών και στη συνέχεια ενώπιον της ολοµέλειας
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Τα συµβόλαια εργοδότησης περιλαµβάνουν πρόνοια για αποζηµίωση σε
περίπτωση µη αιτιολογηµένου πρόωρου τερµατισµού. Το ποσό της αποζηµίωσης είναι το µεγαλύτερο
εκ των δύο ετήσιων µισθών ή το υπόλοιπο των µισθών πληρωτέο µέχρι τη λήξη του συµβολαίου.

(vi)

Η τοποθέτηση στο αξίωµά τους δεν είναι αποτέλεσµα οποιασδήποτε ρύθµισης ή συµφωνίας µετόχων
της Εταιρίας ή συµφωνίας µεταξύ της Εταιρίας 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 Εταιρίας που κατέχουν.
9.

Λειτουργία ∆ιοικητικού Συµβουλίου και Θέµατα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης

Οι πληροφορίες για τη λειτουργία του διοικητικού συµβουλίου και τα θέµατα εταιρικής διακυβέρνησης
παρουσιάζονται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο της Τράπεζας ηµεροµηνίας 30 Απριλίου 2009, σελ. 102-106.
10.

Εγγεγραµµένο Γραφείο

Το εγγεγραµµένο γραφείο και η κύρια διοικητική έδρα της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στην οδό Στασίνου 51,
Αγία Παρασκευή, Στρόβολος 2002, Λευκωσία.
11.

Μετοχικό Κεφάλαιο

Οι λεπτοµερείς πληροφορίες για το µετοχικό κεφάλαιο παρουσιάζονται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο της Τράπεζας
ηµεροµηνίας 30 Απριλίου 2009, σελ. 112-116.
Πιο κάτω παρουσιάζονται πληροφορίες µεταγενέστερες του Ενηµερωτικού ∆ελτίου που αφορούν το µετοχικό
κεφάλαιο της Τράπεζας.
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανερχόταν σε €586.661.656 αποτελούµενο από
586.661.656 µετοχές ονοµαστικής αξίας €1,00 έκαστη.
Σύµφωνα µε τους όρους του Σχεδίου Επανεπένδυσης µερίσµατος εκδόθηκαν 7.082.906 νέες κοινές
ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας €1,00 κατά µετοχή, που προέκυψαν από την αύξηση µετοχικού
κεφαλαίου λόγω της επανεπένδυσης µερίσµατος που καταβλήθηκε στις 10 Ιουνίου 2009 και συνεπεία αυτού,
το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε κατά €7.082.906 και ανήλθε σε €593.744.562,00 αποτελούµενο
από 593.744.562 µετοχές ονοµαστικής αξίας €1,00 έκαστη.
Στις 23 ∆εκεµβρίου 2009 το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανήλθε σε €598.196.342 αποτελούµενο από
598.196.342 µετοχές ονοµαστικής αξίας €1,00 έκαστη, λόγω εισαγωγής στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου και
στο Χρηµατιστήριο Αθηνών 4.451.780 νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών της Τράπεζας, οι οποίες προέκυψαν
από το Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερίσµατος που καταβλήθηκε στις 8 ∆εκεµβρίου 2009.
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12.
12.1

Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις του Συγκροτήµατος Τράπεζας Κύπρου

Συνοπτικές Ελεγµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για τα έτη 2007 και 2008
Οι ακόλουθες συνοπτικές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες προέρχονται από τις οικονοµικές καταστάσεις των
χρήσεων 2007 και 2008 οι οποίες έχουν ελεγχθεί από τους κατά νόµο ελεγκτές του Συγκροτήµατος που για τη
χρήση 2007 ήταν ο ελεγκτικός οίκος Ernst & Young και για τη χρήση 2008 ο ελεγκτικός οίκος Ernst & Young
Cyprus Ltd. Οι δηµοσιευµένες ελεγµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του έτους 2007 είχαν
ετοιµαστεί σε Κυπριακές λίρες που ήταν το νόµισµα παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων του
Συγκροτήµατος κατά τη σχετική περίοδο. Η µετατροπή από Κυπριακές λίρες σε Ευρώ για την παρουσίαση των
πιο κάτω επιλεγµένων χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών έγινε χρησιµοποιώντας την ισοτιµία €1=£0,585274.
Οι οικονοµικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της οικονοµικής κατάστασης του Συγκροτήµατος
για τα έτη που έληξαν στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 και 2008 σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις
του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113, της Κύπρου. Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του
Συγκροτήµατος για τα έτη 2007 και 2008 ενσωµατώνονται στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο µέσω παραποµπής
(incorporate by reference) σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 28 του Κανονισµού 809/2004 της Επιτροπής
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι ετήσιες εκθέσεις και οι ελεγµένες οικονοµικές καταστάσειςτου Συγκροτήµατος για τα έτη που έληξαν στις
31 ∆εκεµβρίου 2007 και 2008, είναι διαθέσιµες για επιθεώρηση τις συνήθεις εργάσιµες ηµέρες µεταξύ των
ωρών 9:00 π.µ. – 12:00 µ.µ. από τα Κεντρικά Γραφεία της Τράπεζας, Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, Λευκωσία
µέχρι την ηµεροµηνία ισχύος του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου καθώς και στην ιστοσελίδα του
Συγκροτήµατος www.bankofcyprus.com (επιλέξτε Σχέσεις Επενδυτών/ Ετήσιες Εκθέσεις).
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
για τα έτη που έληξαν στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 και 2007
2008
€000

2007
€000

Κύκλος εργασιών

2.690.380

2.170.650

Έσοδα από τόκους

2.098.057

1.728.818

Έξοδα από τόκους

(1.305.906)

(976.439)

Καθαρά έσοδα από τόκους

792.151

752.379

Έσοδα από αµοιβές και προµήθειες

227.214

210.504

Έξοδα από αµοιβές και προµήθειες

(9.408)

(12.381)

Έσοδα από διαπραγµάτευση συναλλάγµατος

158.790

46.711

Καθαρές (ζηµιές)/κέρδη από διάθεση, µεταβολή στην εύλογη
αξία και αποµείωση χρηµατοοικονοµικών µέσων

(59.719)

29.050

Έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες

31.590

174.826

Απαιτήσεις ασφαλιστηρίων συµβολαίων

29.530

(118.376)

Λοιπά έσοδα

35.104

32.372

1.205.252

1.115.085

∆απάνες προσωπικού

(330.988)

(295.597)

Άλλα λειτουργικά έξοδα

(220.631)

(190.397)

Κέρδη πριν τις προβλέψεις

653.633

629.091

(91.601)

(55.877)

562.032

573.214

Προβλέψεις για αποµείωση δανείων και απαιτήσεων
Κέρδη πριν το µερίδιο στα κέρδη συγγενών εταιριών
Μερίδιο στις (ζηµιές)/κέρδη συγγενών εταιριών

(10.418)

9.148

Κέρδη πριν τη φορολογία

551.614

582.362

Φορολογία

(72.931)

(91.843)

478.683

490.519

∆ικαιώµατα µειοψηφίας ((ζηµιά)/κέρδος)

(23.705)

5.351

Μετόχους της Εταιρίας

502.388

485.168

87,6

86,3

82,1

86,3

Κέρδη µετά τη φορολογία
Αναλογούντα σε:

Βασικά κέρδη κατά µετοχή (σεντ)

1

Μειωµένα κέρδη κατά µετοχή (σεντ)

1

1. Ο µεσοσταθµικός αριθµός µετοχών για το έτος 2007 έχει αναπροσαρµοστεί µε το χαριστικό στοιχείο (bonus element) των µετοχών που
προέκυψαν από το Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερισµάτων κατά την πληρωµή µερισµάτων. Ως εκ τούτου τα κέρδη κατά µετοχή που
παρουσιάζονται για το έτος 2007 δεν συµφωνούν µε τις δηµοσιοποιηµένες ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις για αυτά τα έτη.
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 και 2007
2008

2007

€000

€000

Μετρητά και καταθέσεις µε κεντρικές τράπεζες

1.017.073

1.325.191

Τοποθετήσεις σε τράπεζες

4.582.076

6.158.367

Συµφωνίες επαναπώλησης

120.000

-

4.240.719

4.131.148

447.679

530.610

24.449.316

18.920.921

Ακίνητα και εξοπλισµός

419.395

319.662

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

442.445

82.127

Λοιπά περιουσιακά στοιχεία

382.850

277.846

5.663

17.318

36.107.216

31.763.190

2.832.298

1.233.337

305.000

435.140

27.935.747

25.178.966

Υποχρεώσεις ασφαλιστηρίων συµβολαίων

506.447

608.566

Οµολογιακά δάνεια

959.169

1.253.690

Λοιπές υποχρεώσεις

578.103

379.553

∆ανειακό κεφάλαιο

934.085

668.748

34.050.849

29.758.000

Μετοχικό κεφάλαιο

586.662

483.726

Αποθεµατικό από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο

676.949

688.349

Αποθεµατικά επανεκτίµησης και άλλα αποθεµατικά

(99.759)

186.325

Αδιανέµητα κέρδη

877.225

607.668

2.041.077

1.966.068

15.290

39.122

2.056.367

2.005.190

36.107.216

31.763.190

Ενδεχόµενες υποχρεώσεις

1.962.350

1.751.677

Ανειληµµένες υποχρεώσεις

4.249.627

3.417.512

Περιουσιακά στοιχεία

Επενδύσεις
Περιουσιακά στοιχεία ασφαλιστικών κλάδων ζωής που αναλογούν
στους ασφαλιζόµενους
∆άνεια και απαιτήσεις από πελάτες

Επένδυση σε συγγενή εταιρία
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων
Υποχρεώσεις
Καταθέσεις από τράπεζες
Συµφωνίες επαναγοράς
Καταθέσεις πελατών

Σύνολο υποχρεώσεων
Ίδια κεφάλαια

Ίδια κεφάλαια µετόχων της Εταιρίας
∆ικαιώµατα µειοψηφίας
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων
Ενδεχόµενες και ανειληµµένες υποχρεώσεις
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12.2

Ενδιάµεσες Συνοπτικές Μη Ελεγµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το εννιάµηνο που έληξε στις
30 Σεπτεµβρίου 2009
Τα πιο κάτω συνοπτικά στοιχεία για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2009 βασίζονται στις
ενδιάµεσες συνοπτικές ενοποιηµένες µη ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις του Συγκροτήµατος για την εν
λόγω περίοδο, οι οποίες καταρτίστηκαν σύµφωνα τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης
όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113,
της Κύπρου.
Οι Ενδιάµεσες Συνοπτικές Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις του Συγκροτήµατος για το ενιάµηνο που
έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2009 δεν έχουν ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές του Συγκροτήµατος.
Οι εξωτερικοί ελεγκτές του Συγκροτήµατος έχουν διενεργήσει επισκόπηση σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο
για Επισκοπήσεις 2410 ‘Eπισκόπηση Ενδιάµεσης Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον
Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οντότητας’.
Οι Ενδιάµεσες Συνοπτικές Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις του Συγκροτήµατος για το ενιάµηνο που
έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2009 ενσωµατώνονται στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο µέσω παραποµπής
(incorporate by reference) σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 28 του Κανονισµού 809/2004 της Επιτροπής
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι Ενδιάµεσες Συνοπτικές Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις του Συγκροτήµατος για το ενιάµηνο που
έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2009, είναι διαθέσιµες για επιθεώρηση τις συνήθεις εργάσιµες ηµέρες µεταξύ των
ωρών 9:00 π.µ. – 12:00 µ.µ. από τα Κεντρικά Γραφεία της Τράπεζας, Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, Λευκωσία
µέχρι την ηµεροµηνία ισχύος του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου καθώς και στην ιστοσελίδα του
Συγκροτήµατος www.bankofcyprus.com (επιλέξτε Σχέσεις Επενδυτών/ Οικονοµικά Στοιχεία).
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ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
για το ενιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2009
Ενιάµηνο που
έληξε στις
30 Σεπτεµβρίου
2009

Ενιάµηνο που
έληξε στις
30 Σεπτεµβρίου
2008

€000

€000

1.888.715

1.834.812

Έσοδα από τόκους

1.526.811

1.469.000

Έξοδα από τόκους

(910.335)

(891.406)

616.476

577.594

Κύκλος εργασιών

Καθαρά έσοδα από τόκους
Έσοδα από αµοιβές και προµήθειες

182.438

165.535

Έξοδα από αµοιβές και προµήθειες

(10.389)

(10.876)

Έσοδα από διαπραγµάτευση συναλλάγµατος

38.237

51.306

Καθαρά κέρδη/(ζηµιές) από διάθεση, µεταβολή στην εύλογη αξία και
αποµείωση επενδύσεων και παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων

66.390

(15.812)

Έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες µείον απαιτήσεις ασφαλιστηρίων
συµβολαίων

46.071

47.851

9.878

25.631

Λοιπά έσοδα

949.101

841.229

∆απάνες προσωπικού

(307.199)

(234.401)

Άλλα λειτουργικά έξοδα

(188.194)

(142.165)

453.708

464.663

Προβλέψεις για αποµείωση δανείων και απαιτήσεων

(156.046)

(40.305)

Κέρδη πριν το µερίδιο στα κέρδη συγγενών εταιριών

297.662

424.358

1.953

(7.582)

299.615

416.776

Κέρδη πριν τις προβλέψεις

Μερίδιο στις (ζηµιές)/κέρδη συγγενών εταιριών
Κέρδη πριν τη φορολογία
Φορολογία
Κέρδη µετά τη φορολογία

(26.641)

(58.514)

272.974

358.262

8.444

(16.403)

Αναλογούντα σε:
∆ικαιώµατα µειοψηφίας (κέρδη/(ζηµιές))
Ιδιοκτήτες της Εταιρίας

264.530

374.664

Βασικά κέρδη κατά µετοχή (σεντ)

44,9

65,4

Μειωµένα κέρδη κατά µετοχή (σεντ)

40,8

60,5
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ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
στις 30 Ιουνίου 2009
30 Σεπτεµβρίου
2009

31 ∆εκεµβρίου
2008

€000

€000

952.778

1.017.073

Τοποθετήσεις σε τράπεζες

4.192.135

4.582.076

Συµφωνίες επαναπώλησης

120.135

120.000

5.459.011

4.240.719

538.508

447.679

24.815.810

24.449.316

Ακίνητα και εξοπλισµός

405.660

419.395

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

389.413

442.445

Λοιπά περιουσιακά στοιχεία

313.354

382.850

7.302

5.663

37.194.104

36.107.216

3.328.066

2.832.298

305.861

305.000

28.576.085

27.935.747

Υποχρεώσεις ασφαλιστηρίων συµβολαίων

549.531

506.447

Οµολογιακά δάνεια

529.889

959.169

Λοιπές υποχρεώσεις

478.718

578.103

∆ανειακό κεφάλαιο

966.522

934.085

34.779.672

34.050.849

Μετοχικό κεφάλαιο

593.745

586.662

Αποθεµατικό από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο

697.702

676.949

43.153

(99.759)

1.023.956

877.225

2.358.556

2.041.077

55.876

15.290

2.414.432

2.056.367

37.194.104

36.107.216

Ενδεχόµενες υποχρεώσεις

1.941.821

1.962.350

Ανειληµµένες υποχρεώσεις

4.103.991

4.249.627

Περιουσιακά στοιχεία
Μετρητά και καταθέσεις µε κεντρικές τράπεζες

Επενδύσεις
Περιουσιακά στοιχεία ασφαλιστικών κλάδων ζωής που αναλογούν στους
ασφαλιζόµενους
∆άνεια και απαιτήσεις από πελάτες

Επένδυση σε συγγενή εταιρία
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων
Υποχρεώσεις
Καταθέσεις από τράπεζες
Συµφωνίες επαναγοράς
Καταθέσεις πελατών

Σύνολο υποχρεώσεων
Ίδια κεφάλαια

Αποθεµατικά επανεκτίµησης και άλλα αποθεµατικά
Αδιανέµητα κέρδη
Ίδια κεφάλαια ιδιοκτητών της Εταιρίας
∆ικαιώµατα µειοψηφίας
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων
Ενδεχόµενες και ανειληµµένες υποχρεώσεις
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12.3

Σύνοψη Αποτελεσµάτων Συγκροτήµατος για το Ενιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2009
Τα αποτελέσµατα του Συγκροτήµατος για το γ’ τρίµηνο 2009 παρουσίασαν σηµαντική βελτίωση µε θετική
συνεισφορά στα κέρδη από όλες τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται το Συγκρότηµα. Η βελτίωση στην
κερδοφορία και οι επιδόσεις του Συγκροτήµατος για το εννιάµηνο 2009 βρίσκονται στα πλαίσια των αρχικών
στόχων του Συγκροτήµατος για το έτος.
Το συντηρητικό επιχειρηµατικό µοντέλο που ακολουθεί το Συγκρότηµα µε τη διατήρηση ισχυρής
ρευστότητας, την ενδυνάµωση της κεφαλαιακής επάρκειας, τη διαχείριση πιστωτικού κινδύνου και την
πειθαρχηµένη ανάπτυξη εργασιών υπήρξαν τα ερείσµατα στην αντιµετώπιση της οικονοµικής κρίσης και
αντικατοπτρίζονται στη συνεχιζόµενη βελτίωση των οικονοµικών αποτελεσµάτων και µεγεθών του
Συγκροτήµατος.
Τα κέρδη του Συγκροτήµατος πριν τις προβλέψεις για το γ’ τρίµηνο 2009 ανήλθαν σε €190 εκατ.
σηµειώνοντας αύξηση 35% σε σχέση µε το β’ τρίµηνο 2009 ενώ τα κέρδη µετά τη φορολογία για το γ’
τρίµηνο 2009 ανήλθαν σε €117 εκατ. σηµειώνοντας αύξηση 38% έναντι του β’ τριµήνου 2009. Τα κέρδη του
Συγκροτήµατος πριν τις προβλέψεις και τα κέρδη µετά τη φορολογία για το εννιάµηνο 2009 ανήλθαν σε €446
εκατ. και €265 εκατ. αντίστοιχα.
Παράλληλα µε την αυξηµένη κερδοφορία, το Συγκρότηµα διατηρεί ισχυρά µεγέθη ισολογισµού έχοντας υψηλή
κεφαλαιακή επάρκεια (δείκτη βασικών πρωτοβάθµιων κεφαλαίων 7,9%), ισχυρή ρευστότητα (δείκτη δανείων
προς καταθέσεις 87%) και ικανοποιητική ποιότητα χαρτοφυλακίου (ποσοστό µη εξυπηρετούµενων δανείων
5,2%).
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας, λαµβάνοντας υπόψη τα µέχρι σήµερα αποτελέσµατα, την
αναµενόµενη κερδοφορία για ολόκληρο το έτος, την υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια και τη µερισµατική πολιτική
που ακολουθεί το Συγκρότηµα, αποφάσισε την καταβολή προµερίσµατος €0,08 κατά µετοχή.
Οι κύριες οικονοµικές επιδόσεις και τα βασικά µεγέθη του Συγκροτήµατος για το γ’ τρίµηνο 2009 και το
εννιάµηνο 2009 παρουσιάζονται στους πιο κάτω πίνακες:
Πίνακας 1
Γ’ Τρίµηνο

Β’ Τρίµηνο

Α’ Τρίµηνο

2009

2009

2009

+35%

190

142

114

+38%

117

85

63

+4,5 ε.µ.*

20,5%

16,0%

12,4%

-6,9 ε.µ.*

47,4%

54,3%

57,7%

+19 µ.β.*
* ε.µ. = εκατοστιαίες µονάδες, 1 εκατοστιαία µονάδα = 1%
* µ.β. = µονάδες βάσης, 100 µ.β. = 1 εκατοστιαία µονάδα (1%)

2,55%

2,36%

2,13%

σε € εκατ.
Κέρδη πριν τις προβλέψεις
Κέρδη µετά τη φορολογία
Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων (ROE)
Συντελεστής αποτελεσµατικότητας (C/I)
Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο

Μεταβολή
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Πίνακας 2
9µηνο

9µηνο

Έτος

2008
481

2008

-7%

2009
446

-33%

292

433

-29%

265

375

575
502

-20,5 σεντ

44,9 σεντ

-8,4 ε.µ.*

16,0%

24,4%

Συντελεστής αποτελεσµατικότητας (C/I)

+8,7 ε.µ.*

52,6%

43,9%

25,1
%
44,9%

Ποσοστό µη εξυπηρετούµενων δανείων

+1,8 ε.µ.*

5,2%

3,4%

3,8%

+9%

25,6

23,4

25,1

+5%

28,6

27,1

27,9

86,9%

84,1%

87,5%

σε € εκατ.

Μεταβολή

Κέρδη πριν τις προβλέψεις
Κέρδη πριν τη φορολογία
Κέρδη µετά τη φορολογία
Κέρδη κατά µετοχή
Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων (ROE)

Σύνολο δανείων (€ δισ.)
Σύνολο καταθέσεων (€ δισ.)
1

∆είκτης δανείων προς καταθέσεις

+2,8 ε.µ.*

677

65,4 σεντ 87,4 σεντ

•

Η σηµαντική βελτίωση των κερδών του Συγκροτήµατος συνεχίστηκε και στο γ’ τρίµηνο 2009 όπου τα
κέρδη µετά τη φορολογία ανήλθαν σε €117 εκατ. σε σχέση µε €85 εκατ. το β’ τρίµηνο και €63 εκατ. το
α’ τρίµηνο σηµειώνοντας αύξηση 38% έναντι του β’ τριµήνου και 85% έναντι του α’ τριµήνου. Τα κέρδη
πριν τις προβλέψεις για το γ’ τρίµηνο 2009 ανήλθαν σε €190 εκατ. σηµειώνοντας αύξηση 35% σε σχέση
µε το β’ τρίµηνο 2009.

•

Τα κέρδη πριν τις προβλέψεις και τα κέρδη µετά τη φορολογία για το εννιάµηνο 2009 ανήλθαν σε €446
εκατ. και €265 εκατ. αντίστοιχα σε σχέση µε €481 εκατ. και €375 εκατ. για το εννιάµηνο 2008 παρά τις
δυσµενείς συνθήκες στο οικονοµικό περιβάλλον και τον έντονο ανταγωνισµό.

•

Ως αποτέλεσµα των ενεργειών του Συγκροτήµατος τα καθαρά έσοδα από τόκους και τα έσοδα από
προµήθειες βελτιώθηκαν περαιτέρω το γ’ τρίµηνο 2009 και ανήλθαν σε €289 εκατ., επιβεβαιώνοντας
έτσι τη δυναµική του Συγκροτήµατος να αποδίδει επαναλαµβανόµενα έσοδα σε δύσκολες οικονοµικές
συνθήκες.

•

Σηµαντική είναι η αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους που ανήλθαν σε €228 εκατ. το γ’ τρίµηνο
2009, σηµειώνοντας αύξηση 11% σε σύγκριση µε το β’ τρίµηνο 2009. Τα καθαρά έσοδα από τόκους για
το εννιάµηνο 2009 ανήλθαν σε €616 εκατ. σηµειώνοντας ετήσια αύξηση 7%.

•

Η σηµαντική ανάκαµψη του καθαρού επικοκιακού περιθωρίου του Συγκροτήµατος συνεχίστηκε και το γ’
τρίµηνο 2009 µε τον δείκτη να αυξάνεται κατά 19 µονάδες βάσης και να ανέρχεται σε 2,55% έναντι
2,36% το β’ τρίµηνο και 2,13% το α’ τρίµηνο 2009. Η ανάκαµψη του επιτοκιακού περιθωρίου στην
Κύπρο και την Ελλάδα είχε ως αποτέλεσµα τα καθαρά έσοδα από τόκους να αυξηθούν κατά 13% σε
τριµηνιαία βάση το γ’ τρίµηνο 2009 στις χώρες αυτές.

•

Τα κέρδη από διάθεση και µεταβολή στην εύλογη αξία χρηµατοοικονοµικών µέσων ύψους €41 εκατ. για
το γ’ τρίµηνο 2009 αντιπροσωπεύουν κυρίως κέρδη από διάθεση οµολόγων.

•

Το Συγκρότηµα διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή θέση βελτιώνοντας οργανικά τον δείκτη κεφαλαιακής
επάρκειας σε 12,9% στις 30 Σεπτεµβρίου 2009. Ο δείκτης πρωτοβάθµιων κεφαλαίων ανέρχεται σε
11,4%2 και ο δείκτης βασικών πρωτοβάθµιων κεφαλαίων σε 7,9%.

1

∆είκτης καθαρών δανείων προς καταθέσεις
Ο δείκτης πρωτοβάθµιων κεφαλαίων υπολογίζεται βάσει του µέγιστου ποσοστού 35% του συνολικού πρωτοβάθµιου
κεφαλαίου που µπορεί να προέρχεται από υβριδικό κεφάλαιο.
2
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•

∆ιατηρήθηκε η ρευστότητα του Συγκροτήµατος µε δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87%. Το
Συγκρότηµα διαθέτει ισχυρή ρευστότητα στις δυο κύριες αγορές που λειτουργεί µε τον δείκτη δανείων
προς καταθέσεις σε Κύπρο και Ελλάδα να ανέρχεται στις 30 Σεπτεµβρίου 2009 σε 80% και 86%
αντίστοιχα.

•

Η απόδοση ιδίων κεφαλαίων του Συγκροτήµατος διατηρήθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα (16,0%) σε ένα
ιδιαίτερα απαιτητικό και αρνητικό περιβάλλον.

•

Το Συγκρότηµα διατήρησε την αποτελεσµατικότητά του µε τον δείκτη κόστος προς έσοδα για το
εννιάµηνο 2009 να συγκρατείται στο 52,6% παρά τις συνεχιζόµενες αντίξοες συνθήκες στο οικονοµικό
περιβάλλον και την επέκταση του δικτύου στη Ρωσία, Ρουµανία, Ουκρανία και Ελλάδα κατά το 2008. Η
αύξηση των εσόδων του Συγκροτήµατος το γ’ τρίµηνο, σε συνδυασµό µε τη συγκρατηµένη αύξηση
εξόδων οδήγησε στη βελτίωση του δείκτη κόστος προς έσοδα κατά 6,9% ο οποίος ανήλθε σε 47,4% το
γ’ τρίµηνο 2009 σε σχέση µε 54,3% το β’ τρίµηνο 2009.

•

Θετική συνεισφορά στα κέρδη του Συγκροτήµατος είχαν οι εργασίες των δυο κύριων αγορών που
λειτουργεί το Συγκρότηµα, της Κύπρου και της Ελλάδας όπου τα κέρδη πριν τις προβλέψεις ανήλθαν σε
€296 εκατ. και €89 εκατ. αντίστοιχα. Τα κέρδη µετά τη φορολογία στην Κύπρο για το εννιάµηνο 2009
ανήλθαν σε €226 εκατ., ενώ στην Ελλάδα τα κέρδη µετά τη φορολογία ανήλθαν σε €22 εκατ.

•

Θετική συνεισφορά στα κέρδη είχαν και οι εργασίες του Συγκροτήµατος σε Ηνωµένο Βασίλειο και
Αυστραλία όπου τα κέρδη µετά τη φορολογία για το εννιάµηνο 2009 ανήλθαν σε €7 εκατ. και €2 εκατ.
αντίστοιχα. Στη Ρουµανία και την Ουκρανία τα κέρδη µετά τη φορολογία για το εννιάµηνο 2009
ανήλθαν σε €8 εκατ. και €4 εκατ. αντίστοιχα.

•

Σηµαντική ανάκαµψη στην κερδοφορία είχαν οι εργασίες του Συγκροτήµατος στη Ρωσία. Τα κέρδη µετά
τη φορολογία για το γ’ τρίµηνο 2009 ανήλθαν σε €9 εκατ. ενώ τα κέρδη πριν τις προβλέψεις ανήλθαν σε
€14 εκατ. σηµειώνοντας αύξηση 78% σε σχέση µε το β’ τρίµηνο 2009. Το Συγκρότηµα ακολουθώντας
συντηρητική προσέγγιση τους προηγούµενους µήνες έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην αφοµοίωση της
Uniastrum Bank και στην ενδυνάµωση της υποδοµής της µετά και την ολοκλήρωση της λειτουργικής
συγχώνευσης των δραστηριοτήτων της µε την Τράπεζα Κύπρου Ρωσίας. Το Συγκρότηµα βρίσκεται τώρα
σε θέση να επιταχύνει την ανάπτυξή του στη Ρωσία και το γ’ τρίµηνο 2009 σηµείωσε αύξηση 5% στα
δάνεια. Οι εργασίες του Συγκροτήµατος στη Ρωσία το εννιάµηνο 2009 σηµείωσαν κέρδη πριν τις
προβλέψεις €26 εκατ. ενώ µετά τις αυξηµένες προβλέψεις και τη φορολογία παρουσίασαν ζηµιά €4 εκατ.

•

Η συνετή πιστοδοτική πολιτική που ακολουθεί το Συγκρότηµα λόγω των γενικότερων οικονοµικών
συνθηκών που επικρατούν στις αγορές όπου δραστηριοποιείται καθώς και η µειωµένη ζήτηση για
δανεισµό, οδήγησαν σε περιορισµένη αύξηση σε δάνεια (2%) και καταθέσεις (2%) του Συγκροτήµατος
για το εννιάµηνο 2009 σε σύγκριση µε το τέλος του 2008.

•

Το Συγκρότηµα δίδοντας ιδιαίτερη έµφαση στην αποτελεσµατική διαχείριση πιστωτικού κινδύνου
διατήρησε την ποιότητα χαρτοφυλακίου σε υγιή επίπεδα. Το ποσοστό µη εξυπηρετούµενων δανείων
αυξήθηκε µε µειωµένο ρυθµό το γ’ τρίµηνο 2009 και ανήλθε σε 5,2% στις 30 Σεπτεµβρίου 2009 από
4,9% στις 30 Ιουνίου 2009. Η επιδείνωση του οικονοµικού περιβάλλοντος οδήγησε στην αύξηση της
χρέωσης για προβλέψεις για αποµείωση δανείων για το εννιάµηνο 2009 σε 0,82% των συνολικών
δανείων (σε ετήσια βάση), µε σκοπό την περαιτέρω θωράκιση του Συγκροτήµατος. Το Συγκρότηµα
διατήρησε το υψηλό ποσοστό κάλυψης των µη εξυπηρετούµενων δανείων µε προβλέψεις σε 59% στις
30 Σεπτεµβρίου 2009. Το υπόλοιπο των µη εξυπηρετούµενων δανείων είναι πλήρως καλυµµένο µε
εµπράγµατες εξασφαλίσεις µε το ποσοστό της κάλυψης περιλαµβανοµένων των εµπράγµατων
εξασφαλίσεων να ανέρχεται σε 126% (113% λαµβάνοντας υπόψη την αξία καταναγκαστικής πώλησης).

•

Το Συγκρότηµα, αξιολογώντας τη µέχρι σήµερα συνεργασία µε τους ιδρυτικούς µετόχους της Uniastrum
Bank κ.κ. Piskov και Zakaryan, υπέγραψε νέα πενταετή συµφωνία µετοχικής συνεργασίας µε την οποία
θα συνεχίσουν να ασκούν τα διοικητικά τους καθήκοντα και θα παραµείνουν µέτοχοι στην Uniastrum
Bank µε ποσοστό 10% έκαστος. Το Συγκρότηµα προτίθεται µεσοπρόθεσµα να προχωρήσει στην
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εισαγωγή της Uniastrum Bank σε ρωσικό χρηµατιστήριο, η οποία υπολογίζεται να γίνει το 2014-2016. Η
µελλοντική εισαγωγή της Uniastrum Bank σε ρωσικό χρηµατιστήριο θα της προσδώσει αυξηµένη
ορατότητα, πρόσβαση σε περαιτέρω κεφάλαια σε ρωσικά ρούβλια και εδραίωσή της ως µία από τις
σηµαντικές τραπεζικές παρουσίες στη ρωσική αγορά.
13.

Κυριότερες Επενδύσεις

Οι πληροφορίες παρουσιάζονται στις ενδιάµεσες µη ελεγµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για το
εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2009, σηµείωση 7.
14.

Συναλλαγές µε Συνδεόµενα Πρόσωπα

Οι πληροφορίες για τις συναλλαγές µε συνδεόµενα πρόσωπα παρουσιάζονται στις ενδιάµεσες µη ελεγµένες
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2009, σηµείωση 18.
15.

Κύριοι Μέτοχοι

Η Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρία Λτδ είναι εταιρία µε πολυµετοχική βάση που στις 31 Οκτωβρίου 2009
αποτελείτο από 78.678 µετόχους.
Σύµφωνα µε το µητρώο µετόχων της Τράπεζας κατά την 31η Οκτωβρίου 2009, το Ταµείο Προνοίας
Προσωπικού Τράπεζας Κύπρου Λτδ κατείχε 5,48%. ∆εν υπήρχαν άλλοι µέτοχοι που κατείχαν πέραν του 5%
του εκδοθέντος µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Όλοι οι µέτοχοι της Τράπεζας έχουν τα ίδια δικαιώµατα
ψήφου.
16.

Σηµαντικές Συµβάσεις

∆εν υπάρχουν οποιεσδήποτε οικονοµικές συµβάσεις που να έχουν θεµελιώδη σηµασία για τις δραστηριότητες
της Εταιρίας ή του Συγκροτήµατος.
17.

Πιστοληπτική ∆ιαβάθµιση

Κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου, οι µακροπρόθεσµες αξιολογήσεις της
πιστοληπτικής ικανότητας του Συγκροτήµατος, σύµφωνα µε τους διεθνείς οίκους Moody’s Investors Services
Inc είναι A2 (σταθερός ορίζοντας), ενώ από την Fitch Rating Ltd είναι BBB+ (σταθερός ορίζοντας).
18.

∆ικαστικές και ∆ιαιτητικές ∆ιαδικασίες

Οι πληροφορίες για δικαστικές και διαιτητικές διαδικασίες παρουσιάζονται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο της
Τράπεζας ηµεροµηνίας 30 Απριλίου 2009, σελ. 144-145.
Η πρόβλεψη για επιδικίες ή υπό διαιτησία διαφορές του Συγκροτήµατος στις ενδιάµεσες µη ελεγµένες
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2009, σηµείωση 11.
∆εν υπάρχουν σε εκκρεµότητα οποιεσδήποτε άλλες 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.
•

Το Σεπτέµβριο του 2006 καταχωρήθηκε αγωγή στις ΗΠΑ εναντίον της Εταιρίας από τους Trustees of the
AremisSoft Corporation Liquidating Trust ύψους τουλάχιστον US$50 εκατ. (€35 εκατ.) µε κύριο ισχυρισµό
ότι η Εταιρία κατά παράβαση των υποχρεώσεών της προς την εταιρία AremisSoft, επέτρεψε στον κύριο
µέτοχο της τελευταίας να προβαίνει σε συναλλαγές που είχαν σαν αποτέλεσµα την οικειοποίηση από
αυτόν σηµαντικών ποσών που ανήκαν στην AremisSoft. Τον Αύγουστο του 2007, οµοσπονδιακός
δικαστής στις ΗΠΑ αποδέχτηκε την αίτηση της Εταιρίας για απόρριψη της αγωγής και αποφάσισε ότι την
αρµοδιότητα της υπόθεσης έχουν τα κυπριακά δικαστήρια. Στις 29 Αυγούστου 2007, οι Trustees
καταχώρησαν αίτηση για αναθεώρηση της απόφασης που είχε εκδοθεί από το δικαστήριο, η οποία
απορρίφθηκε στις 31 Μαρτίου 2009. Στις 14 Απριλίου 2009, οι Trustees καταχώρησαν επιπρόσθετη
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αίτηση για αναθεώρηση της απορριπτικής απόφασης που επίσης απορρίφθηκε στις 7 Αυγούστου 2009.
Στις 29 Απριλίου 2009, oi Trustees καταχώρησαν ειδοποίηση έφεσης εναντίον της απόφασης που
εκδόθηκε τον Αύγουστο του 2007 και στις 28 Αυγούστου 2009 η έφεση αυτή απορρίφθηκε από το
Εφετείο. Ως εκ τούτου, όλες οι διαδικασίες ενώπιων των Αµερικανικών δικαστηρίων έχουν τερµατιστεί.
∆εν αναµένεται ότι θα υπάρξουν σηµαντικές οικονοµικές επιπτώσεις για το Συγκρότηµα ως αποτέλεσµα
της αγωγής.
•

19.

Ο Εισαγγελέας της Νέας Υόρκης (US Attorney for the Southern District of New York), ενεργώντας µε βάση
συµφωνία συνεργασίας µε τους Τrustees of the ΑremisSoft Corporation Liquidating Trust καταχώρησε
στις 15 Οκτωβρίου 2007 πολιτική αγωγή εναντίον της Εταιρίας µε βάση ισχυρισµούς πολύ παρόµοιους µε
αυτούς που περιέχονται στην πολιτική αγωγή των Trustees of the AremisSoft Corporation Liquidating
Trust που είχε ήδη απορριφθεί από οµοσπονδιακό δικαστή. Παρά το γεγονός ότι η Εταιρία δεν είχε
οποιαδήποτε δραστηριότητα στις Ηνωµένες Πολιτείες, στην πολιτική αγωγή ο Εισαγγελέας ισχυρίζεται ότι
η Εταιρία παραβίασε τη νοµοθεσία των ΗΠΑ διευκολύνοντας τον κύριο µέτοχο της εταιρίας AremisSoft να
διακινήσει µέσω των λογαριασµών που διατηρούσε µε την Εταιρία US$162 εκατ. που ήταν προϊόν απάτης.
Στις 31 Μαρτίου 2009, εκδόθηκε απόφαση σύµφωνα µε την οποία απορρίφθηκε η αγωγή αυτή. Στις 14
Απριλίου 2009, ο Εισαγγελέας της Νέας Υόρκης καταχώρησε αίτηση για τροποποίηση της απόφασης,
επαναφορά της αγωγής και για άδεια καταχώρησης τροποποιηµένης αγωγής. Η αίτηση για τροποποίηση
της απόφασης, επαναφορά της αγωγής και για άδεια καταχώρησης τροποποιηµένης αγωγής απορρίφθηκε
στις 5 Αυγούστου 2009. Επίσης, την 1 Ιουνίου 2009, o Εισαγγελέας της Νέας Υόρκης καταχώρησε
ειδοποίηση έφεσης εναντίον της απόφασης ηµεροµηνίας 31 Μαρτίου 2009. Το Συγκρότηµα δεν αναµένει
σηµαντικές οικονοµικές επιπτώσεις ως αποτέλεσµα της αγωγής.
Ιδρυτικό Έγγραφο και Καταστατικό

Οι πληροφορίες για το Ιδρυτικό Έγγραφο και Καταστατικό παρουσιάζονται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο της
Τράπεζας ηµεροµηνίας 30 Απριλίου 2009, σελ. 79-80 και σελ. 137-140 αντίστοιχα.
20.

Κανονισµοί Κεφαλαιακής Επάρκειας

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου εξέδωσε Οδηγία προς τις εγχώριες τράπεζες το ∆εκέµβριο του 2006 σε σχέση
µε τον υπολογισµό του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας που έθεσε σε ισχύ τις διατάξεις των Οδηγιών 2006/48
και 2006/49 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες υιοθετούν τους κανονισµούς κεφαλαιακής επάρκειας της
Βασιλείας ΙΙ.
Η Τράπεζα Κύπρου συµµορφώνεται µε τους νέους κανονισµούς κεφαλαιακής επάρκειας από την
1η Ιανουαρίου 2007. Η Τράπεζα υιοθετεί την Τυποποιηµένη Μέθοδο για τον Πιστωτικό και Λειτουργικό
Κίνδυνο. Σύµφωνα µε την Τυποποιηµένη Μέθοδο εφαρµόζονται συντελεστές στάθµισης στα περιουσιακά
στοιχεία και ανοίγµατα σε σχέση µε την πιστοληπτική τους διαβάθµιση και την κατηγορία ανοίγµατος στην
οποία βρίσκονται. Σχετικά µε ανοίγµατα µε τραπεζικά ιδρύµατα και εταιρίες οι συντελεστές στάθµισης
εξαρτώνται και από τη χρονική διάρκεια του ανοίγµατος.
Για παράγωγα προϊόντα (όπως swaps, forwards και options) η αξία ανοίγµατος υπολογίζεται µε τη µέθοδο
προσφυγής στην αγορά (mark-to-market).
Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου απαιτεί από την κάθε τράπεζα να διατηρεί ελάχιστο δείκτη κεφαλαιακής
επάρκειας ύψους 8%. Η Κεντρική Τράπεζα µπορεί να ζητήσει περαιτέρω κεφάλαια για κάλυψη των κινδύνων
που δεν καλύπτονται κάτω από τον Πυλώνα Ι. Σηµειώνεται ότι το ποσοστό 8% εφαρµόζεται από τον
Ιανουάριο 2007 όταν τέθηκαν σε ισχύ οι νέοι κανονισµοί κεφαλαιακής επάρκειας. Ελάχιστο όριο δείκτη 10%
συνεχίζει να εφαρµόζεται για τράπεζες οι οποίες δεν εφαρµόζουν τους νέους κανονισµούς. Τουλάχιστον 50%
του κεφαλαίου που χρησιµοποιείται στον υπολογισµό πρέπει να είναι Πρωτοβάθµιο κεφάλαιο και το υπόλοιπο
∆ευτεροβάθµιο κεφάλαιο.
Το Πρωτοβάθµιο κεφάλαιο περιλαµβάνει:
·

Μετοχικό Κεφάλαιο, όπως συνήθεις και προνοµοιούχες µετοχές,
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·
·
·

Αποθεµατικά Λογαριασµού Κερδοζηµιών,
Ορισµένα άλλα αποθεµατικά, και
Υβριδικά Αξιόγραφα Κεφαλαίου (µέχρι 15 τοις εκατόν του Πρωτοβάθµιου Κεφαλαίου)

Τα ∆ευτεροβάθµια κεφάλαια, ή συµπληρωµατικά κεφάλαια περιλαµβάνουν:
·
·
·

Αποθεµατικά Επανεκτίµησης,
Χρεόγραφα Ελάσσονος Προτεραιότητας και ∆ιαβάθµισης, και
Γενικές προβλέψεις για επισφαλείς χρεώστες, νοουµένου ότι δεν είναι αφαιρετέες για φορολογικούς
σκοπούς.

Το ∆ευτεροβάθµιο κεφάλαιο µιας τράπεζας δεν µπορεί να υπερβαίνει το Πρωτοβάθµιο Κεφάλαιο της.
Επιπρόσθετα υπάρχουν περιορισµοί σχετικά µε το µέγιστο ύψος συγκεκριµένων στοιχείων ∆ευτεροβάθµιου
κεφαλαίου τα οποία µπορούν να συµπεριληφθούν στον υπολογισµό της κεφαλαιακής επάρκειας.
Συγκεκριµένα το συνολικό ύψος ληξιπρόθεσµων ελάσσονος προτεραιότητας χρεογράφων δεν µπορεί να
υπερβαίνει το 50% του Πρωτοβάθµιου Κεφαλαίου.
21.

Παραποµπές σε σχέση µε τον Εγγυητή

Οι πιο κάτω πληροφορίες ενσωµατώνονται µε τη µέθοδο της παραποµπής και δίνουν λεπτοµερείς πληροφορίες
για την Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρία Λτδ («Εγγυητής», «Τράπεζα», «Τράπεζα Κύπρου»). Οι πληροφορίες
αυτές περιέχονται στις ετήσιες εκθέσεις και ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις του Συγκροτήµατος για τα έτη
που έληξαν στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 και 2008, στις ενδιάµεσες συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις του Συγκροτήµατος για το ενιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2009 και στο Ενηµερωτικό
∆ελτίο της Τράπεζας Κύπρου ηµεροµηνίας 30 Απριλίου 2009. Αντίγραφα των προαναφεροµένων εγγράφων
είναι διαθέσιµα για επιθεώρηση τις συνήθεις εργάσιµες ηµέρες µεταξύ των ωρών 9:00 π.µ. – 12:00 µ.µ. από
τα Κεντρικά Γραφεία της Τράπεζας, Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, Λευκωσία µέχρι την ηµεροµηνία ισχύος του
παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου καθώς και στην ιστοσελίδα του Συγκροτήµατος www.bankofcyprus.com
(επιλέξτε Σχέσεις Επενδυτών).

Ιστορική Αναδροµή και Βασικοί Σταθµοί στην Ιστορία της Τράπεζας Κύπρου
Οι πληροφορίες για την ιστορική αναδροµή και βασικούς σταθµούς στην εξέλιξη της Τράπεζας Κύπρου
παρουσιάζονται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο της Τράπεζας ηµεροµηνίας 30 Απριλίου 2009, σελ. 76-78.

Υπηρεσίες και ∆ραστηριότητες της Τράπεζας Κύπρου
Οι λεπτοµερείς πληροφορίες για τις υπηρεσίες και δραστηριότητες της Τράπεζας Κύπρου παρουσιάζονται στο
Ενηµερωτικό ∆ελτίο ηµεροµηνίας 30 Απριλίου 2009, σελ. 82-96.

Κύριες Αγορές ∆ραστηριοποίησης
Οι λεπτοµερείς πληροφορίες παρουσιάζονται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο της Τράπεζας ηµεροµηνίας 30 Απριλίου
2009, σελ. 82-97.

Παράγοντες Κινδύνου
Οι παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται µε τον τοµέα δραστηριότητας και τις εργασίες παρουσιάζονται στο
Ενηµερωτικό ∆ελτίο της Τράπεζας ηµεροµηνίας 30 Απριλίου 2009, σελ. 24-34.

∆οµή Συγκροτήµατος Τράπεζας Κύπρου
Η δοµή του Συγκροτήµατος παρουσιάζεται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο της Τράπεζας ηµεροµηνίας 30 Απριλίου
2009, σελ. 81-82.

Λειτουργία ∆ιοικητικού Συµβουλίου και Θέµατα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης
Οι πληροφορίες παρουσιάζονται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο της Τράπεζας ηµεροµηνίας 30 Απριλίου 2009, σελ.
102-106.
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Μετοχικό Κεφάλαιο
Οι λεπτοµερείς πληροφορίες παρουσιάζονται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο της Τράπεζας ηµεροµηνίας 30 Απριλίου
2009, σελ. 112-116.

Συνοπτικές Ελεγµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για τα έτη 2007 και 2008
Οι ετήσιες εκθέσεις και οι ελεγµένες οικονοµικές καταστάσειςτου Συγκροτήµατος για τα έτη που έληξαν στις
31 ∆εκεµβρίου 2007 και 2008, είναι διαθέσιµες για επιθεώρηση τις συνήθεις εργάσιµες ηµέρες µεταξύ των
ωρών 9:00 π.µ. – 12:00 µ.µ. από τα Κεντρικά Γραφεία της Τράπεζας, Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, Λευκωσία
µέχρι την ηµεροµηνία ισχύος του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου καθώς και στην ιστοσελίδα του
Συγκροτήµατος www.bankofcyprus.com (επιλέξτε Σχέσεις Επενδυτών/ Ετήσιες Εκθέσεις).

Ενδιάµεσες Συνοπτικές µη Ελεγµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το εννιάµηνο που έληξε στις
30 Σεπτεµβρίου 2009
Οι Ενδιάµεσες Συνοπτικές Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις του Συγκροτήµατος για το ενιάµηνο που
έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2009, είναι διαθέσιµες για επιθεώρηση τις συνήθεις εργάσιµες ηµέρες µεταξύ των
ωρών 9:00 π.µ. – 12:00 µ.µ. από τα Κεντρικά Γραφεία της Τράπεζας, Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, Λευκωσία
µέχρι την ηµεροµηνία ισχύος του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου καθώς και στην ιστοσελίδα του
Συγκροτήµατος www.bankofcyprus.com (επιλέξτε Σχέσεις Επενδυτών/ Οικονοµικά Στοιχεία).

Κυριότερες Επενδύσεις
Οι πληροφορίες παρουσιάζονται στις ενδιάµεσες µη ελεγµένες ενοποιηµένες οικονιµικές καταστάσεις για το
εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2009, σηµείωση 7.

Συναλλαγές µε Συνδεόµενα Πρόσωπα
Οι πληροφορίες για τις συναλλαγές παρουσιάζονται στις ενδιάµεσες µη ελεγµένες ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2009, σηµείωση 18.

∆ικαστικές και ∆ιατητικές ∆ιαδικασίες
Οι πληροφορίες για δικαστικές και διαιτητικές διαδικασίες παρουσιάζονται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο της
Τράπεζας ηµεροµηνίας 30 Απριλίου 2009, σελ. 144-145.

Ιδρυτικό Έγγραφο και Καταστατικό
Οι πληροφορίες για το Ιδρυτικό Έγγραφο και Καταστατικό παρουσιάζονται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο της
Τράπεζας ηµεροµηνίας 30 Απριλίου 2009, σελ. 79-80 και σελ. 137-140 αντίστοιχα.
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Η. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΟΡΩΝ
Οι παρακάτω ορισµοί ισχύουν για το σύνολο του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου, εκτός όπου το κείµενο
απαιτεί διαφορετικά:
“Primetel Plc” ή “Primetel” ή
“Εταιρεία” ή “Εκδότρια”:

Σηµαίνει την Primetel Plc.

“∆ικαιούχοι Τόκου”:

Οι Κατόχοι που έχουν πωλήσει Οµόλογα σε περίοδο
διαπραγµάτευσης χωρίς τον Τόκο (ex-interest) και ως εκ
τούτου δεν θεωρούνται Κάτοχοι αλλά διατηρούν το δικαίωµά
τους ως προς την Πληρωµή του Τόκου κατά τη σχετική
ηµεροµηνία πληρωµής του.

“∆ικαιώµατα Αγοράς Μετοχών” ή
“∆ΑΜ”:

Σηµαίνει τα ∆ικαιωµάτων Αγοράς Μετοχών της Εταιρείας τα οποία
είναι εισηγµένα στο ΧΑΚ.

“∆ιοικητικό Συµβούλιο” ή
“Συµβούλιο” ή “∆.Σ.”:

Σηµαίνει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας.

“∆ΠΧΠ/∆ΛΠ”:

∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης / ∆ιεθνή
Λογιστικά Πρότυπα (∆ΛΠ).

“Εγγραφο Εµπιστεύµατος”:

Το Έγγραφο Εµπιστεύµατος ηµεροµηνίας 17 Ιουλίου 2009 µεταξύ της
Εταιρείας και του Επιτρόπου.

“Εγγύηση”:

Σηµαίνει την εγγυητική επιστολή της Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια
Εταιρία Λτδ προς τον Επίτροπο, ηµεροµηνίας 17 Ιουλίου 2009,
δυνάµει της οποίας η Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρία Λτδ εγγυάται
την καταβολή προς τον Επίτροπο, κεφαλαίου και τόκων των
Οµολόγων, µε βάση τους όρους που περιέχονται στην εν λόγω
εγγυητική επιστολή.

“Εµπιστευτικό Πληροφοριακό
Μνηµόνιο”:

Το Εµπιστευτικό Πληροφοριακό Μνηµόνιο της Εταιρείας
ηµεροµηνίας 17 Ιουλίου 2009.

“Έκδοση”:

Σηµαίνει την έκδοση 100 Οµόλογων 2009/14 τα οποία εκδόθηκαν
στις 21 Ιουλίου 2009.

“ Ενηµερωτικό ∆ελτίο ” ή “Έγγραφο”:

Σηµαίνει το παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο που συντάχθηκε µε βάση τον
περί ∆ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ∆ελτίου Νόµο του 2007.

“Εξαιρούµενες Χώρες”:

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

“Επίτροπος”:

Το δικηγορικό γραφείο Παπαδόπουλος, Λυκούργος & Σια ∆.Ε.Π.Ε. ως
επίτροπος
για
τους
Κατόχους
και
όποιον(ουσ)δήποτε
αντικαταστάτη(ες) της.

“Εργάσιµη Ηµέρα”:

Οποιαδήποτε ηµέρα (εκτός Σαββάτου, Κυριακής ή τραπεζικής
αργίας) κατά την οποία οι εµπορικές τράπεζες και οι αγορές
ξένου συναλλάγµατος οι οποίες διευθετούν πληρωµές σε
Ευρώ, λειτουργούν στην Κύπρο και σε οποιοδήποτε σχετικό
σηµείο πληρωµής.

“ Ηµεροµηνία Έκδοσης ”:

Η 21 Ιουλίου 2009, ηµέρα έκδοσης των Οµολόγων της
παρούσας έκδοσης.
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“ Ηµεροµηνία Λήξης ”:
“ Ηµεροµηνία Πληρωµής Τόκου ”:

Η 30 Ιουνίου 2014, ηµέρα λήξης των Οµολόγων της παρούσας
έκδοσης.
Η 30η Ιουνίου και η 31η ∆εκεµβρίου κάθε έτους, αρχοµένης
της 31ης ∆εκεµβρίου 2009.

“Κάτοχοι Μετοχών” ή “Μέτοχοι”:

Σηµαίνει τους εκάστοτε Μετόχους της
εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Μετόχων της.

Εταιρείας

που

είναι

“Κάτοχοι Οµολόγων” ή “Κάτοχοι”:

Σηµαίνει τους εκάστοτε κατόχους Οµολόγων της Εταιρείας που είναι
εγγεγραµµένοι στο Μητρώο της.

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

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

“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.

“Μητρώο”:

Το Μητρώο Οµολόγων που διατηρεί η Εταιρεία.

“Οµόλογα 2009/14”,“Οµόλογα”:

Σηµαίνει τα οµόλογα της Εταιρείας ονοµαστικής αξίας €10.000 το
κάθε ένα, τα οποία εκδόθηκαν στις 21 Ιουλίου 2009.

“Οµόλογο”:

Το οµολογιακό δάνειο αξίας €5.000.000, της Primetel Plc,
αποτελούµενο από τα εγγυηµένα από την Τράπεζα Κύπρου
∆ηµόσια Εταιρία Λτδ, Οµόλογα 2009/14.

“Όροι Έκδοσης”:

Οι Όροι έκδοσης των παρόντων Οµολόγων, όπως
περιγράφονται στο Μέρος ∆ του παρόντος Ενηµερωτικού
∆ελτίου.

“Περίοδος Τόκου”:

Η περίοδος που αρχίζει από την Ηµεροµηνία Έκδοσης
(συµπεριλαµβανοµένης) και που τελειώνει την πρώτη
Ηµεροµηνία Πληρωµής Τόκου (µη συµπεριλαµβανοµένης) και
κάθε συνεχόµενη περίοδος που ξεκινά την Ηµεροµηνία
Πληρωµής Τόκου (συµπεριλαµβανοµένης) και που τελειώνει
την επόµενη συνεχόµενη Ηµεροµηνία Πληρωµής Τόκου (µη
συµπεριλαµβανοµένης).

“Περιουσιακά Στοιχεία”:

Το σύνολο των µη-ενοποιηµένων περιουσιακών στοιχείων της
Εταιρείας όπως αυτό παρουσιάζεται στον ισολογισµό που
περιλαµβάνεται στις πιο πρόσφατες ελεγµένες οικονοµικές
καταστάσεις, διαφοροποιηµένο όµως για ενδεχόµενες
υποχρεώσεις και µεταγενέστερα γεγονότα και στο βαθµό που
οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι, οι Ελεγκτές, ή ανάλογα της
περίπτωσης ο εκκαθαριστής ήθελε αποφασίσει.

“Πληρωµή Τόκου”:

Για κάθε Ηµεροµηνία Πληρωµής Τόκου, το συνολικό
καταβλητέο ποσό Τόκου για την περίοδο που τελειώνει την
ηµεροµηνία Πληρωµής Τόκου.

“Τόκος”:

Το ποσό τόκου που είναι πληρωτέο στα πρόσωπα που
δικαιούνται να εισπράξουν Τόκο για την Περίοδο Τόκου που
έχει παρέλθει.

“Τράπεζα Κύπρου”, “Τράπεζα”,
“Συγρότηµα” :

Σηµαίνει το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου ∆ηµόσιας Εταιρείας
Λίµιτεδ.
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“Χ.Α.Κ.” ή “Χρηµατιστήριο”:

Σηµαίνει το Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου.

“€”:

Σηµαίνει το Ευρώ.
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Το παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο της Primetel Plc, ηµεροµηνίας 3 Φεβρουαρίου 2010, υπογράφηκε από τους
ακόλουθους ∆ιοικητικούς Σύµβουλους της Εταιρείας, οι οποίοι δηλώνουν ότι αφού έλαβαν κάθε εύλογο µέτρο
για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο είναι, εξ’ όσων γνωρίζουν,
σύµφωνες µε την πραγµατικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα µπορούσαν να αλλοιώσουν το
περιεχόµενο του:

Περικλής Μαγκλής

Πρόεδρος - Μη εκτελεστικός

Ερµής Στεφάνου

∆ιευθύνων Σύµβουλος - Εκτελεστικός

Φίλιππος Βατυλιώτης

Εκτελεστικός Σύµβουλος

Νίκος Έλληνας

Εκτελεστικός Σύµβουλος
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ
Το παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο της Primetel Plc, ηµεροµηνίας 3 Φεβρουαρίου 2010, υπογράφηκε από τον
Ανάδοχο Υπεύθυνο Σύνταξης του Ενηµερωτικού ∆ελτίου Κυπριακό Οργανισµό Επενδύσεων και Αξιών (CISCO)
Λτδ, ο οποίος δηλώνει ότι αφού έλαβε κάθε εύλογο µέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται
στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο είναι, εξ’ όσων γνωρίζει, σύµφωνες µε την πραγµατικότητα και δεν υπάρχουν
παραλείψεις που θα µπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόµενο του.

Κυπριακός Οργανισµός Επενδύσεων και Αξιών (CISCO) Λτδ

91

