ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ
PRIMETEL PLC

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Το παρόν Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο αφορά το Ενηµερωτικό ∆ελτίο
της Primetel Plc ηµεροµηνίας 4 Ιανουαρίου 2011.

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ & ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ ΛΙΜΙΤΕ∆
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ
Το παρόν Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο αφορά το Ενηµερωτικό ∆ελτίο της Primetel Plc ηµεροµηνίας 4
Ιανουαρίου 2011.
Το παρόν Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο καταρτίστηκε µε βάση τις διατάξεις του περί ∆ηµόσιας
Προσφοράς και Ενηµερωτικού ∆ελτίου Νόµου του 2005, τις διατάξεις του Κανονισµού 809/2004 της
Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόµου Κεφ. 113.
Το έγγραφο αυτό είναι σηµαντικό και απαιτεί την άµεση προσοχή σας. Αν χρειάζεστε οποιεσδήποτε
επεξηγήσεις ή/και διευκρινίσεις επί του παρόντος Συµπληρωµατικού Ενηµερωτικού ∆ελτίου µπορείτε να
συµβουλευτείτε τον Ανάδοχο Υπεύθυνο Σύνταξης του Συµπληρωµατικού Ενηµερωτικού ∆ελτίου και ∆ιευθυντή
Έκδοσης της παρούσας έκδοσης, Κυπριακό Οργανισµό Επενδύσεων και Αξιών Λτδ (CISCO), άλλες ΕΠΕΥ,
τραπεζίτες, λογιστές, δικηγόρους ή σύµβουλους επενδύσεων.
Η Primetel Plc αναλαµβάνει την πλήρη ευθύνη για τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν
Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο και βεβαιώνει ότι οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι
σύµφωνες µε την πραγµατικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα µπορούσαν να αλλοιώσουν το
περιεχόµενό του. Οι υπογράφοντες το Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι της
Primetel Plc είναι επίσης συλλογικά και ατοµικά υπεύθυνοι για τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν
Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο και βεβαιώνουν ότι, αφού έλαβαν κάθε εύλογο µέτρο για τη σύνταξή
του, οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι, εξ’ όσων γνωρίζουν, σύµφωνες µε την πραγµατικότητα και
δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα µπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόµενό του.

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

ΕΚ∆ΟΣΗ 191.219.828 ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ (RIGHTS) ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ
ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ PRIMETEL PLC ΠΟΥ ΚΑΤΕΙΧΑΝ ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΙΣ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011
ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΤΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ (RIGHTS) ΕΚ∆ΟΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΗΚΑΝ ΣΕ
ΑΝΑΛΟΓΙΑ 1 ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ 1 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΜΕΤΟΧΗ. ΚΑΘΕ ΕΝΑ (1) ∆ΙΚΑΙΩΜΑ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΣΚΕΙΤΑΙ ΘΑ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΕ ΜΙΑ (1) ΠΛΗΡΩΣ
ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΑ ΝΕΑ ΚΟΙΝΗ ΜΕΤΟΧΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ €0,05 ΜΕ ΤΙΜΗ ΑΣΚΗΣΗΣ
€0,05 ΑΝΑ ΝΕΑ ΜΕΤΟΧΗ
Η παρούσα δηµόσια προσφορά διενεργείται αποκλειστικά στην Κύπρο και απευθύνεται µόνο προς πρόσωπα τα
οποία µπορούν να την αποδεχθούν νόµιµα.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ενέκρινε το περιεχόµενο του παρόντος Συµπληρωµατικού Ενηµερωτικού
∆ελτίου µόνο όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού όπως αυτές
καθορίζονται στον περί ∆ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ∆ελτίου Νόµο του 2005 της Κυπριακής
∆ηµοκρατίας που ενσωµατώνει στην εθνική νοµοθεσία την Οδηγία 2003/71/ΕΚ και στον Κανονισµό 809/2004
της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έγκριση του παρόντος Συµπληρωµατικού Ενηµερωτικού ∆ελτίου
δεν συνεπάγεται µε παρότρυνση προς το επενδυτικό κοινό για επένδυση στον εκδότη.
H Primetel Plc έχει προβεί στις δέουσες αιτήσεις έτσι ώστε τα ∆ικαιώµατα Προτίµησης και οι νέες µετοχές που
θα προκύψουν από τυχόν εξάσκηση τους να εισαχθούν στο ΧΑΚ.
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Το παρόν Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο περιέχει ορισµένες προβλέψεις για το µέλλον. Οι προβλέψεις
αυτές προσδιορίζονται γενικά µε τη χρήση όρων όπως “πιστεύει”, “αναµένει”, “ενδέχεται”, “θα”, “θα πρέπει”,
“µπορεί”, “θα µπορούσε”, “σχεδιάζει” και άλλους συγκρίσιµους όρους και το αρνητικό των όρων αυτών. Εκ
φύσεως οι προβλέψεις αυτές εµπεριέχουν κίνδυνο και αβεβαιότητα και οι παράγοντες που περιγράφονται στο
πλαίσιο των προβλέψεων του παρόντος Συµπληρωµατικού Ενηµερωτικού ∆ελτίου θα µπορούσαν να
επιφέρουν τελικά αποτελέσµατα και εξελίξεις που θα διαφέρουν σηµαντικά από αυτές που εκφράζονται ρητά ή
σιωπηρά από τις εν λόγω προβλέψεις. Οι προβλέψεις αυτές υπόκεινται σε κινδύνους, αβεβαιότητες και
υποθέσεις. Ενόψει των κινδύνων αυτών, αβεβαιοτήτων και θεωριών, οι προβλέψεις που περιλαµβάνονται στο
παρόν Συµππληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο µπορεί να µην πραγµατοποιηθούν. Οποιεσδήποτε αναφορές σε
τάσεις ή δραστηριότητες του παρελθόντος δεν πρέπει να εκλαµβάνονται ως εγγύηση ότι οι τάσεις ή
δραστηριότητες αυτές θα συνεχισθούν και στο µέλλον. Οι αναγνώστες προειδοποιούνται να µην βασισθούν
πέραν του δέοντος σε αυτές τις προβλέψεις οι οποίες αφορούν µόνο όσα προβλέπονται σήµερα.
Η απόφαση για πιθανή επένδυση σε ∆ικαιώµατα Προτίµησης που εκδίδονται µε βάση το Ενηµερωτικό ∆ελτίο
ηµεροµηνίας 4 Ιανουαρίου 2011 και ως εκ τούτου και σε µετοχές της Εταιρείας µε την άσκηση των
∆ικαιωµάτων Προτίµησης οφείλει να βασίζεται στο σύνολο των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν
Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο και στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο της Εταιρείας ηµεροµηνίας 4 Ιανουαρίου
2011. Ειδικότερα για µερικούς σηµαντικούς παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη σε σχέση µε τα
∆ικαιώµατα Προτίµησης και τις µετοχές της Εταιρείας, βλέπε Ενηµερωτικό ∆ελτίο της Εταιρείας ηµεροµηνίας 4
Ιανουαρίου 2011, Μέρος Β’ – “Παράγοντες κινδύνου”.

Η ηµεροµηνία του παρόντος Συµπληρωµατικού Ενηµερωτικού ∆ελτίου είναι η 10 Μαρτίου 2011
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Γραµµατέας:

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

Ελεγκτές & Σύµβουλοι Λογιστές:

KPMG Limited

Νοµικοί Σύµβουλοι:

Χρύσης ∆ηµητριάδης & Σία
Fortuna Court
Λεωφόρος Μακαρίου ΙΙΙ, 3105 Λεµεσός

∆ιευθυντής
Έκδοσης,
Ανάδοχος
Υπεύθυνος Σύνταξης Ενηµερωτικού
∆ελτίου & Ανάδοχος Υπεύθυνος
Είσπραξης:

Κυπριακός Οργανισµός Επενδύσεων και Αξιών Λίµιτεδ (CISCO)

Εγγεγραµµένο Γραφείο:

Λεωφόρος Οµονοίας 141
The Maritime Centre, 3045 Λεµεσός
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1.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ – ΥΠΕΥΘΥΝΑ
ΠΡΟΣΩΠΑ
Το παρόν Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο αφορά το Ενηµερωτικό ∆ελτίο της Primetel Plc ηµεροµηνίας 4
Ιανουαρίου 2011.
Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Συµπληρωµατικού Ενηµερωτικού ∆ελτίου έγινε σύµφωνα µε τις
διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το
περιεχόµενο του παρόντος Συµπληρωµατικού Ενηµερωτικού ∆ελτίου µόνον όσον αφορά την κάλυψη των
αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του περί
∆ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ∆ελτίου Νόµου του 2005 της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και του
Κανονισµού 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η Εταιρία αναλαµβάνει την πλήρη ευθύνη για τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Συµπληρωµατικό
Ενηµερωτικό ∆ελτίο και βεβαιώνει ότι οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι σύµφωνες µε την
πραγµατικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα µπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόµενό του. Οι
∆ιοικητικοί Σύµβουλοι της Primetel Plc, κ.κ. Περικλής Μαγκλής, Ερµής Στεφάνου, Φίλιππος Βατυλιώτης και
Νίκος Έλληνας, είναι επίσης συλλογικά και ατοµικά υπεύθυνοι για τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν
Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο και βεβαιώνουν ότι, αφού έλαβαν κάθε εύλογο µέτρο για τη σύνταξη
του, (α) οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτό είναι, εξ όσων γνωρίζουν, σύµφωνα µε την
πραγµατικότητα, πλήρη και αληθή, (β) δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα άλλα γεγονότα,
η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των
στοιχείων και πληροφοριών που περιέχονται στο Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο, (γ) δεν εκκρεµούν
οποιεσδήποτε σηµαντικές δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες σε βάρος της Εταιρίας ή οποιασδήποτε θυγατρικής
της εταιρίας οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµική της κατάσταση, πλην
αυτών που αναφέρονται στο παρόν Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο.
Οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι της Primetel Plc, οι οποίοι υπογράφουν το παρόν έγγραφο είναι:
Περικλής Μαγκλής
Ερµής Στεφάνου
Φίλιππος Βατυλιώτης
Νίκος Έλληνας

-

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

∆ιευθυντής Έκδοσης και Ανάδοχος Υπεύθυνος Σύνταξης του Συµπληρωµατικού Ενηµερωτικού ∆ελτίου είναι ο
Κυπριακός Οργανισµός Επενδύσεων και Αξιών Λίµιτεδ (CISCO), ο οποίος υπογράφει το Συµπληρωµατικό
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
Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο είναι σύµφωνες µε την πραγµατικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις
που θα µπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόµενό του.
Οι επενδυτές που χρειάζονται οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή / και επεξηγήσεις επί του Συµπληρωµατικού
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 Συµπληρωµατικού Ενηµερωτικού ∆ελτίου και ∆ιευθυντή Έκδοσης:
Κυπριακό Οργανισµό Επενδύσεων και Αξιών Λίµιτεδ (CISCO)
Eurolife House, 2ος όροφος,
Έβρου 4, Στρόβολος
Λευκωσία
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2.

ΕΝ∆ΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010

Έτος που
έληξε
31/12/2010
€

Έτος που
έληξε
31/12/2009
€

Μεταβολή

Πωλήσεις

32.738.008

32.302.438

+435.570

(Ζηµιά) από εργασίες

(1.880.548)

(1.347.890)

+532.658

(Ζηµιά) που αναλογεί στους µετόχους
(Ζηµία) ανά µετοχή (σεντ)

(5.228.716)
(2,73)

(8.681.039)
(4,55)

-3.452.323
-1.82

€

Επεξηγηµατική Κατάσταση για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2010
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της PRIMETEL PLC (η “Εταιρεία”) σε συνεδρία του στις 23 Φεβρουαρίου 2011,
µελέτησε και ενέκρινε την Ένδειξη Αποτελέσµατος για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2010. Η Ένδειξη
Αποτελέσµατος για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2010, δεν έχει ελεγχθεί από τους εξωτερικούς
ελεγκτές της εταιρείας. Κατά την κατάρτιση της Ένδειξης Αποτελέσµατος εφαρµόστηκαν οι ίδιες λογιστικές
αρχές όπως εκείνες που εφαρµόστηκαν κατά την κατάρτιση των ελεγµένων οικονοµικών καταστάσεων του
προηγούµενου έτους που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 και συνάδουν µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου, κεφ. 113 της Κύπρου και των
περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµων και Κανονισµών.
Ο Κύκλος Εργασιών της Εταιρείας ανήλθε σε €32.738.008 σηµειώνοντας αύξηση €435.570 ή 1,35% σε
σύγκριση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2009. Η ζηµιά από Εργασίες της εταιρείας ανήλθε σε €1.880.548 σε
σύγκριση µε ζηµιά €1.347.890 κατά το έτος 2009. Η ζηµιά οφείλεται κυρίως στο αυξηµένο κόστος απόκτησης
τηλεοπτικού περιεχοµένου.
Η ζηµιά ανά Μετοχή υπολογίστηκε µε βάση το µεσοσταθµικό αριθµό των µετοχών που ήταν εκδοµένες κατά
τη διάρκεια του έτους. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε όπως µη προτείνει πληρωµή οποιουδήποτε
µερίσµατος.
Προοπτικές
Οι προοπτικές της Εταιρείας σε σύγκριση µε τον προηγούµενο χρόνο κρίνονται ευοίωνες. Για το έτος 2011,
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αναµένει σταθερή αύξηση του κύκλου εργασιών της Εταιρείας, µείωση των ζηµιών,
και αύξηση του πελατολογίου της.
Συνεχίζεται επίσης απρόσκοπτα η υλοποίηση του επιχειρηµατικού πλάνου της εταιρείας µε στόχο την αύξηση
της γεωγραφικής κάλυψης του ευρυζωνικού δικτύου και την εισαγωγή νέων υπηρεσιών όπως η κινητή
τηλεφωνία. Η γενική σταθερή αύξηση που παρουσιάζει ο κύκλος εργασιών, κρίνεται ενθαρρυντική για τη
µελλοντική εξέλιξη του Συγκροτήµατος.
Επισηµαίνεται όµως, ότι η µελλοντική πορεία του Συγκροτήµατος δυνατό να επηρεαστεί δυσµενώς από
εξωγενείς
παράγοντες, όπως οι δυσµενείς οικονοµικές εξελίξεις των τελευταίων χρόνων, οι οποίες
επηρεάζουν την πραγµατική οικονοµία.
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3.

ΠΡΟΣΩΠΙΚO
Στις 28 Ιανουαρίου 2011, η Εταιρεία ανακοίνωσε ότι στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξης και επέκτασης των
υπηρεσιών και δραστηριοτήτων της και την εφαρµογή του νέου στρατηγικού αναπτυξιακού της προγράµµατος
προχώρησε στην πρόσληψη δύο νέων υψηλόβαθµων διευθυντικών στελεχών των κκ. Graeme Sherman και
Steve Lewis οι οποίοι αναλαµβάνουν καθήκοντα Γενικών ∆ιευθυντών - Εµπορικών και Τεχνικών Υπηρεσιών
αντίστοιχα, έχοντας ως κύρια αποστολή τους την ανάπτυξη και εφαρµογή εµπορικής στρατηγικής που να
διασφαλίζει την επιτυχή εισδοχή της Eταιρείας στον τοµέα των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, τη
µεγιστοποίηση του µέσου όρου εισοδηµάτων ανά συνδροµητή ανά υπηρεσία, την απόκτηση του επιθυµητού
αριθµού συνδροµητών, τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και προσαρµοστικότητας των τεχνολογικών
λειτουργιών και διασφαλίζοντας ότι η τεχνολογική στρατηγική είναι ευθυγραµµισµένη µε την εµπορική
στρατηγική της εταιρείας .
Και οι δύο θα αναφέρονται στο ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της Εταιρείας κ. Ερµή Στεφάνου.
Ο κ. Graeme Sherman (MA) προέρχεται από την Analysys Mason µία από τις µεγαλύτερες εταιρείες παροχής
συµβουλευτικών υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής στον κόσµο της οποίας υπήρξε ιδρυτικό µέλος
και συνεταίρος, υπεύθυνος του τοµέα υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών. Από το φθινόπωρο του 2010
εργαζόταν στην PrimeΤel προετοιµάζοντας την εισαγωγή των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας της Εταιρείας.
Στο πελατολόγιο του περιλαµβάνεται η δηµιουργία νέας επιχειρηµατικής µονάδας κινητής τηλεφωνίας σε
εταιρεία τηλεπικοινωνιών της Μέσης Ανατολής, η εισαγωγή των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας
Etisalat στην Αίγυπτο, η ανάληψη της διεύθυνσης της εταιρείας Oger Telecom, µέχρι την πώληση της, και
διάφορα άλλα έργα στην Ευρώπη, Ασία και Αµερική για την Microsoft. Ο κ. Sherman διετέλεσε επίσης
Ανώτερο ∆ιευθυντικό στέλεχος στη NatWest Bank υπεύθυνος για τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών, και
γενικός διευθυντής της υπηρεσίας Telesales της Cable & Wireless
Ο κ. Steve Lewis MEng (hons), MA(Phil)MBA MIET, ξεκίνησε την σταδιοδροµία του ως φοιτητής µε υποτροφία
της εταιρείας British Telecom. Στην διάρκεια της εκπαίδευσης του απόκτησε ευρεία πείρα στην λειτουργία και
διοίκηση µεγάλων εταιρειών τηλεπικοινωνιών και ανέπτυξε λογισµικό κατάλληλο για την διαµόρφωση δικτύων
και την επεξεργασία δεδοµένων. Με την συµπλήρωση των σπουδών του εντάχθηκε στο πρόγραµµα της
Vodafone Graduate Training όπου ασχολήθηκε µε τη διαµόρφωση προτύπων του δικτύου GSM και στο
στρατηγικό προγραµµατισµό δικτύων.
Μετά από 6 χρόνια εργασίας µε την Tertio, εταιρεία ανάπτυξης λογισµικού τηλεπικοινωνιών, εξελίχθηκε σε
σύµβουλο υπηρεσιών, καταρχήν µε την εταιρεία ΒΤ Intergra και µετά µε την εταιρεία Analysys Mason.
Ηγήθηκε µεγάλων και πολύπλοκων προγραµµάτων τεχνολογικής µεταµόρφωσης ανά τον κόσµο
περιλαµβανοµένης της Vodafone Group, της Etisalat, και της Virgin Mobile. Εργάστηκε επίσης για 6 µήνες µε
τη PrimeTel υπό την ιδιότητα του συµβούλου, στη διαµόρφωση της στρατηγικής της για την κινητή
τηλεφωνία. Πρόσφατα ασχολήθηκε µε την επιχειρηµατική ανάπτυξη της εταιρείας Lycamobile, η οποία είναι
MVNO operator και επικεντρώνεται σε οµάδες πληθυσµού διαφόρων εθνικοτήτων σε πολλές αγορές ανά τον
κόσµο.
Οι κ.κ. Graeme Sherman και Steve Lewis είναι άγγλοι υπήκοοι και θα εγκατασταθούν στην Κύπρο σε µόνιµη
βάση.
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4.

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ
∆ικαίωµα συµµετοχής στην αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας είχαν οι µέτοχοι που ήταν
εγγεγραµµένοι στο Κεντρικό Αποθετήριο/Μητρώο του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) στις 19
Ιανουαρίου 2011 (Ηµεροµηνία Αρχείου).
Στις 26 Ιανουαρίου 2011, ταχυδροµηθήκαν οι Επιστολές Παραχώρησης ∆ικαιωµάτων Προτίµησης και
Ενηµερωτικές Επιστολές για αγορά Νέων Μετοχών. Τα ∆ικαιώµατα Προτίµησης (Rights) έχουν εκδοθεί και
παραχωρηθεί σε αναλογία 1 ∆ικαίωµα για κάθε 1 υφιστάµενη µετοχή. Κάθε ένα (1) ∆ικαίωµα Προτίµησης που
θα ασκείται θα µετατρέπεται σε µία (1) πλήρως πληρωθείσα νέα κοινή µετοχή ονοµαστικής αξίας €0,05 µε
τιµή άσκησης €0,05 ανά Νέα Μετοχή.
Τα ∆ικαιώµατα Προτίµησης ήταν διαπραγµατεύσιµα στο ΧΑΚ από τις 9 Φεβρουαρίου µέχρι την 1η Μαρτίου
2011. Στις 22 Φεβρουαρίου 2011, το Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοίνωσε την αναστολή της
διαπραγµάτευσης των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης της Εταιρείας από την Τετάρτη 2 Μαρτίου 2011 µέχρι την
Τρίτη 8 Μαρτίου 2011 (συµπεριλαµβανοµένης), µέχρι δηλαδή την εκκαθάριση όλων των συναλλαγών ενόψει
της διαγραφής των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης. Η διαγραφή των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης της εταιρείας από το
σύστηµα διαπραγµάτευσης ΟΑΣΗΣ, έγινε στις 9 Μαρτίου 2011.
Η απόφαση αυτή λήφθηκε σύµφωνα µε το Άρθρο 183 του περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου
Νόµου, για προστασία των επενδυτών.
Η Περίοδος Άσκησης των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης για µετόχους εγγεγραµµένους στο Κεντρικό
Αποθετήριο/Μητρώο του ΧΑΚ ορίστηκε από τις 10 Μαρτίου 2011 µέχρι τις 17 Μαρτίου 2011. Η Τελευταία
Ηµεροµηνία Άσκησης είναι η 17 Μαρτίου 2011.

5.

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
Με βάση τα προβλεπόµενα του άρθρου 14(1)(6) και 14(1)(7) του περί ∆ηµόσιας Προσφοράς και
Ενηµερωτικού ∆ελτίου Νόµου του 2005, επενδυτές οι οποίοι έχουν συµφωνήσει ή δεσµευθεί µε οποιονδήποτε
τρόπο πριν από τη δηµοσίευση Συµπληρωµατικού Ενηµερωτικού ∆ελτίου να ασκήσουν τα ∆ικαιώµατα
Προτίµησης τους και αποκτήσουν δι’ εγγραφής τις Νέες Μετοχές, στις οποίες αναφέρεται το παρόν
Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο, βασισθέντες στα στοιχεία αυτού, δικαιούνται να υπαναχωρήσουν και να
αποδεσµευθούν αζηµίως γι’ αυτούς από την υποχρέωση και δέσµευση που έχουν αναλάβει. Το δικαίωµα
υπαναχώρησης και δήλωσης της αποδέσµευσης ασκείται εντός προθεσµίας τριών εργάσιµων ηµερών από τη
δηµοσίευση του Συµπληρωµατικού Ενηµερωτικού ∆ελτίου.
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Το παρόν Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο της Primetel Plc, ηµεροµηνίας 10 Μαρτίου 2011 υπογράφηκε
από τους ακόλουθους ∆ιοικητικούς Σύµβουλους της Εταιρείας. Η Εταιρεία και οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι οι
οποίοι υπογράφουν το Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο δηλώνουν ότι αφού έλαβαν κάθε εύλογο µέτρο
για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται στο Συµπληρωµατικό 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 - Μη Ανεξάρτητος

Ερµής Στεφάνου

∆ιευθύνων Σύµβουλος – Εκτελεστικός - Μη Ανεξάρτητος

Φίλιππος Βατυλιώτης

Εκτελεστικός Σύµβουλος - Μη Ανεξάρτητος

Νίκος Έλληνας

Εκτελεστικός Σύµβουλος - Μη Ανεξάρτητος

10

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ
∆ΕΛΤΙΟΥ
Το παρόν Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο της Primetel Plc, ηµεροµηνίας 10 Μαρτίου 2011, υπογράφηκε
από τον Ανάδοχο Υπεύθυνο Σύνταξης του Συµπληρωµατικού 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 Συµπληρωµατικό 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
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