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η

Η ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου είναι η 31 Ιουλίου 2007.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΕ
ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ 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.
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Η έγκριση του παρόντος Ενηµερωτικού ∆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 SpiderNet Services Public Limited, 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.
Ανάδοχος Υπεύθυνος Σύνταξης του Ενηµερωτικού ∆ελτίου είναι η Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. ∆ηµόσια
Εταιρεία Λίµιτεδ.
Η παρούσα δηµόσια προσφορά διενεργείται αποκλειστικά στην Κύπρο και απευθύνεται µόνο προς
πρόσωπα τα οποία µπορούν να την αποδεχθούν νόµιµα. Συγκεκριµένα, και προς συµµόρφωση µε τη
σχετική χρηµατιστηριακή νοµοθεσία των κρατών που αναφέρονται στη συνέχεια, η παρούσα δηµόσια
προσφορά δεν απευθύνεται µε κανένα τρόπο ή τύπο (έγγραφο ή άλλο), άµεσα ή έµµεσα, εντός ή προς τις
Ηνωµένες Πολιτείες, τον Καναδά, την Αυστραλία, ή τη Νότιο Αφρική ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα (“οι
Εξαιρούµενες Χώρες”), στην οποία σύµφωνα µε τους νόµους της, η διενέργεια της παρούσας δηµόσιας
προσφοράς ή η ταχυδρόµηση / διανοµή του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου είναι παράνοµη ή αποτελεί
παραβίαση οποιασδήποτε εφαρµοστέας νοµοθεσίας, κανόνα ή κανονισµού. Για το λόγο αυτό,
απαγορεύεται αφενός η αποστολή, διανοµή, ταχυδρόµηση ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο προώθηση
αντιγράφων του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου και κάθε προωθητικού και σχετικού µε την παρούσα
δηµόσια προσφορά εγγράφου ή άλλου υλικού από οποιοδήποτε πρόσωπο προς ή από τις Εξαιρούµενες
Χώρες και αφ’ ετέρου η εξάσκηση των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης από πρόσωπα των Εξαιρούµενων
Χωρών.
Η απόφαση για πιθανή επένδυση στους τίτλους που διατίθενται µέσω της παρούσας Έκδοσης και ως εκ
τούτου και σε µετοχές της Εταιρείας µε την εξάσκηση των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης, οφείλει να βασίζεται
στο σύνολο των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο. 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:
Ιάσονος 1, 1082 Λευκωσία.

!

Στον Ανάδοχο Υπεύθυνο Σύνταξης της παρούσας Έκδοσης:
Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ
Κτίριο ΕΤΙΤΤΑ, 1ος όροφος
Λεωφόρος Ευαγόρου 39
1066 Λευκωσία.

!

Σε άλλους επαγγελµατίες
επενδύσεων.

χρηµατιστές,

τραπεζίτες,
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λογιστές,

δικηγόρους

ή

συµβούλους
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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 στα ∆ικαιώµατα Προτίµησης και κατ’ επέκταση και σε µετοχές της Εταιρείας, πρέπει να
βασίζεται στο σύνολο των πληροφοριών που περιέχονται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο.
Σε περίπτωση που εγερθεί ενώπιον δικαστηρίου αξίωση επενδυτή που συνδέεται µε τις πληροφορίες που
περιέχονται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο, τα τυχόν έξοδα µετάφρασης του Ενηµερωτικού ∆ελτίου σε σχέση µε
την όλη νοµική διαδικασία φέρει ο ενάγων επενδυτής.
Τα πρόσωπα που υπέβαλαν την περίληψη του Ενηµερωτικού ∆ελτίου και κάθε µετάφρασή του και
ζήτησαν τη δηµοσίευση ή την κοινοποίησή του, υπέχουν αστική ευθύνη, µόνο εάν το εν λόγω σηµείωµα
είναι παραπλανητικό, ανακριβές ή αντιφατικό προς άλλα µέρη του Ενηµερωτικού ∆ελτίου.
1.

Η Εταιρεία

Η Εταιρεία συστάθηκε στην Κύπρο στις 13 Σεπτεµβρίου 1995 ως ιδιωτική εταιρεία περιορισµένης ευθύνης
µε αριθµό εγγραφής ΗΕ73658, σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113. Στις
6 Απριλίου 2000 µετατράπηκε σε δηµόσια εταιρεία σύµφωνα µε τις πρόνοιες του πιο πάνω νόµου. Η
Εταιρεία εισήχθηκε στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου στις 4 Αυγούστου 2000.
Στις 15 Ιουνίου 2005 η Εταιρεία µετονοµάστηκε από “Spidernet Services Limited” σε “SpiderΝet Services
Public Limited”.
2.

Ιδρυτικό Έγγραφο και Καταστατικό

Οι κύριοι σκοποί της Εταιρείας περιγράφονται στο άρθρο 3 του Ιδρυτικού της Εγγράφου οι οποίοι
επικεντρώνονται στην παροχή διάφορων υπηρεσιών µέσω του διαδικτύου όπως σύνδεση µε το διαδίκτυο,
ηλεκτρονικό εµπόριο, πληροφόρηση και εκπαίδευση µέσω του διαδικτύου, καθώς επίσης και στις
Τηλεπικοινωνίες και Τεχνολογίες Πληροφορικής.
Αποσπάσµατα από το Καταστατικό της Εταιρείας παρατίθενται στο Μέρος ∆16.7 του παρόντος
Ενηµερωτικού ∆ελτίου.
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3.

∆ιοικητικό Συµβούλιο

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας απαρτίζεται από τους ακόλουθους:
Ερµής N. Στεφάνου

-

Πρόεδρος (διορίστηκε 9/1/2007) -Μη Εκτελεστικός

Χρίστος Κωνσταντίνου

-

∆ιευθύνων Σύµβουλος -Εκτελεστικός

Αλέξης Φ. Φωτιάδης

-

Σύµβουλος -Μη Εκτελεστικός

Ανδρέας Ελευθεριάδης

-

Σύµβουλος -Μη Εκτελεστικός

Σώτος N. Στεφάνου

-

Σύµβουλος (διορίστηκε 9/1/2007) -Μη Εκτελεστικός

4.

∆ιευθυντικό Προσωπικό της Εταιρείας

Τα µέλη της διεύθυνσης της Εταιρείας είναι τα ακόλουθα:
Χρίστος Κωνσταντίνου

-

∆ιευθύνων Σύµβουλος

Σταύρος Θεοφίλου

-

∆ιευθυντής Τµήµατος Επιχειρησιακών Λύσεων

Ranko Zivojnovic

-

∆ιευθυντής Τεχνολογίας

Κύπρος Ιωάννου

-

∆ιευθυντής Τµήµατος Εξυπηρέτησης Πελατών

Ανδρέας Μιχάηλου

-

∆ιευθυντής Οµάδας Προγραµµατιστών / Εσωτερικά Έργα

Ανδρέας Ανδρέου

-

∆ιευθυντής Οµάδας Προγραµµατιστών / Εξωτερικά Έργα

5.

Γραµµατέας και Σύµβουλοι Εταιρείας

Γραµµατέας:

Ανδρέας Ζωπηάτης

Ελεγκτές & Σύµβουλοι Λογιστές:

KPMG
Μέγαρο Έλµα, Μνασιάδου 10, 1065 Λευκωσία.

Νοµικοί Σύµβουλοι:

Γεωργιάδης και Πελίδης
Eagle House, Λεωφ. Κυριάκου Μάτση 16, 1082 Λευκωσία.

Ανεξάρτητοι Ελεγκτές
∆ιενεργούντες την Ανεξάρτητη
Εµπεριστατωµένη Οικονοµική Μελέτη:

Moore Stephens Stylianou & Co

Ανάδοχος Υπεύθυνος Σύνταξης και

Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ

Υπεύθυνος Είσπραξης:

6.

Εγγεγραµµένο Γραφείο

Εγγεγραµµένο Γραφείο:

7.

Ιάσονος 1, 1082 Λευκωσία.

Συνοπτικές Πληροφορίες για την Εταιρεία

Η SpiderNet Services Public Limited δραστηριοποιείται στην Κύπρο τόσο οργανικά όσο και µέσω των
εξαρτηµένων και συνδεδεµένων εταιρειών της.
Σήµερα, η Εταιρεία δραστηριοποιείται στους ακόλουθους τοµείς:
!

Παροχή σύνδεσης στο διαδίκτυο
5
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!

Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδροµείου

!

Σχεδιασµός / ανάπτυξη ιστοσελίδων – ιστοκόµβων

!

Φιλοξενία ιστοσελίδων – ιστοκόµβων

!

Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών

!

Υπηρεσίες ψηφιακής τηλεόρασης

!

Συµβουλευτικές υπηρεσίες

8.

Ιστορική Αναδροµή και Κύρια Γεγονότα στην Εξέλιξη της Εκδότριας

Η Εταιρεία ιδρύθηκε στις 13 Σεπτεµβρίου του 1995 ως ιδιωτική εταιρεία περιορισµένης ευθύνης µε σκοπό
την παροχή υπηρεσιών διαδικτύου (Internet), ένα τοµέα που την εποχή εκείνη είχε πρωτοεµφανιστεί στην
Κύπρο.
Η έναρξη των εργασιών της Εταιρείας πραγµατοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 1995. Η Εταιρεία ήταν ο
πέµπτος στην σειρά παροχέας υπηρεσιών ∆ιαδικτύου που δραστηριοποιήθηκε τη χρονική εκείνη περίοδο.
Από την έναρξη των εργασιών της µέχρι και σήµερα, η Εταιρεία προσέδωσε ιδιαίτερη έµφαση στον τρόπο
σύνδεσής της µε το διεθνές διαδίκτυο (Internet).
Στόχος της Εταιρείας είναι η προσφορά υψηλής ποιότητας υπηρεσιών µε την εισαγωγή και ανάπτυξη της
τελευταίας τεχνολογίας καθώς και το καλύτερο δυνατό επίπεδο υποστήριξης συνδροµητών µε τη συνεχή
αναβάθµιση και επιµόρφωση του τµήµατος εξυπηρέτησης / υποστήριξής (Support Desk).
Στις 6 Απριλίου 2000 µετατράπηκε σε δηµόσια εταιρεία σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί Εταιρειών
Νόµου, Κεφ. 113. Η εταιρεία εισήχθηκε στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου στις 4 Αυγούστου 2000.
Το Σεπτέµβρη του 2006, η εταιρεία HNS Limited διατύπωσε δηµόσια πρόταση προς τους µετόχους της
Εταιρείας για την απόκτηση µέχρι και του 100%, µε ελάχιστο το 51%, του εκδοµένου µετοχικού της
κεφαλαίου. Η δηµόσια πρόταση ολοκληρώθηκε µε επιτυχία στις 30 Νοεµβρίου 2006 µε την HNS Limited
να αποκτά 19.657.738 µετοχές το οποίο αντιπροσωπεύει το 70,77% του µετοχικού κεφαλαίου της
Εταιρείας. Σύµφωνα µε το σχετικό έγγραφο της δηµόσιας πρότασης, ο βασικότερος στόχος της HNS
Limited είναι η ενδυνάµωση της θέσης της Εταιρείας στην αγορά που δραστηριοποιείται. Αυτό αναµένεται
να επιτευχθεί τόσο µε τον εµπλουτισµό του υφιστάµενου προϊόντος όσο και µε την εισαγωγή νέων
προϊόντων, κινήσεις οι οποίες εκτιµάται ότι θα έχουν ως αποτέλεσµα την αύξηση του κύκλου εργασιών της
Εταιρείας. Επιπλέον, έµφαση θα δοθεί και στη βελτιστοποίηση των λειτουργικών της εξόδων.
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9.

Προσωπικό Εταιρείας

Οι υπάλληλοι της Εταιρείας κατά τις 31 ∆εκεµβρίου για τα έτη 2004 – 2006 ως και την ηµεροµηνία του
Ενηµερωτικού ∆ελτίου είχαν ως ακολούθως:
Ηµεροµηνία

2006

2005

2004

25

37

32

Ενηµερωτικού
∆ελτίου

Αριθµός Υπαλλήλων

29

Η Εταιρεία δε χρησιµοποιεί σηµαντικό αριθµό υπαλλήλων µερικής απασχόλησης.
10.

Πληροφορίες για το Μετοχικό Κεφάλαιο

Κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου, το Εγκεκριµένο Μετοχικό Κεφάλαιο της
SpiderNet Services Public Limited ανέρχεται σε £6.000.000 διαιρεµένο σε 60.000.000 µετοχές
ονοµαστικής αξίας £0,10 η κάθε µια. Το Εκδοµένο Μετοχικό Κεφάλαιο της SpiderNet Services Public
Limited ανέρχεται σε £2.759.880 διαιρεµένο σε 27.598.798 συνήθεις µετοχές ονοµαστικής αξίας £0,10 η
κάθε µια.
Σύµφωνα µε ανακοίνωση ηµεροµηνίας 9 Μαΐου 2006, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Χρηµατιστηρίου Αξιών
Κύπρου αποφάσισε τη µετάταξη της Εταιρείας από την Εναλλακτική Αγορά στην Αγορά Ειδικών
Χαρακτηριστικών λόγω της µη τήρησης της ελάχιστης απαιτούµενης χρηµατιστηριακής αξίας η οποία είναι
£600.000. Στη συνέχεια στις 26 Φεβρουαρίου 2007, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Χ.Α.Κ. ανακοίνωσε την
επαναδιαπραγµάτευση των τίτλων της εταιρείας Spidernet Services Public Ltd από την Αγορά Ειδικών
Χαρακτηριστικών στην Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α.Κ. λόγω συµµόρφωσής της µε την ελάχιστη
χρηµατιστηριακή αξία που απαιτείται για διαπραγµάτευση στην Εναλλακτική Αγορά. Η επανέναρξη
η

διαπραγµάτευσης των τίτλων της Εταιρείας στην Εναλλακτική Αγορά ξεκίνησε την 1 Μαρτίου 2007.
11.

Κύριοι Μέτοχοι

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

Άµεση

%

Συµµετοχή
HNS Limited
Χρίστος Κωνσταντίνου
Σώτος Στεφάνου

1

%

Συµµετοχή

Συνολική

%

Συµµετοχή

13.222.641

47,91

0

0

13.222.641

47,91

2.492.604

9,03

0

0

2.492.604

9,03

2.621.886

9,50

2.621.886

9,50

5.243.772

19,00

20.959.017

75,94

Σύνολο
1

Έµµεση

Στο σύνολο των µετοχών που κατέχει συνυπολογίζεται η έµµεση συµµετοχή που προκύπτει µέσω των µετοχών που

κατέχει ο αδελφός του κ. Στέφανος Στεφάνου (2.621.886 µετοχές).
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12.

Επιλεγµένες Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες

Οι πιο κάτω συνοπτικές επιλεγµένες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες για τα έτη 2004, 2005 και 2006
βασίζονται στις ετήσιες ελεγµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.
Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για τα έτη 2004, 2005 και 2006 έχουν συνταχθεί µε βάση τα
∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) / ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆ΛΠ) και
έχουν δηµοσιευθεί όπως προβλέπεται από το νόµο.
Σηµειώνεται ότι τα ποσά για τα έτη 2004 και 2005 παρουσιάζονται µετά από αναπροσαρµογές που έγιναν
για να συνάδουν µε τις αλλαγές στην παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων του έτους 2006.
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.
η

Η Εταιρεία από την 1 Ιανουαρίου 2006 εφάρµοσε τα νέα και αναθεωρηµένα ∆ΠΧΠ τα οποία σχετίζονται
η

µε τις εργασίες του και είναι εφαρµόσιµα για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου 2006.
Η υιοθέτηση αυτή δεν έχει επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στις λογιστικές αρχές της Εταιρείας.
2006
Ελεγµένα
£

2005
Ελεγµένα
£

2004
Ελεγµένα
£

1.469.866

1.604.224

1.660.177

933.670

1.013.228

1.002.324

(395.898)

47.450

50.375

(69.860)

(87.268)

(85.796)

Ζηµιά πριν τη φορολογία

(465.758)

(39.818)

(35.421)

Ζηµιά για το έτος που αναλογεί στους µετόχους

(465.758)

(39.818)

(31.597)

(1,69)

(0,14)

(0,11)

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό

729.235

1.293.429

1.244.607

Κυκλοφορούν ενεργητικό

531.491

549.475

493.025

Σύνολο ενεργητικού

1.260.726

1.842.904

1.737.632

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

(290.626)

174.565

61.943

420.493

329.319

389.155

Τρέχουσες υποχρεώσεις

1.130.859

1.339.020

1.286.534

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

1.260.726

1.842.904

1.737.632

Κύκλος εργασιών
Μεικτό κέρδος
(Ζηµιά)/κέρδος από εργασίες πριν από το κόστος
χρηµατοδότησης
Καθαρό κόστος χρηµατοδότησης

Ζηµιά ανά µετοχή (σεντ)

Μη τρέχουσες υποχρεώσεις

8

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται στοιχεία αναφορικά µε την κατάσταση του χρηµατοοικονοµικού
χρέους και των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας. ∆εν έχει γίνει οποιαδήποτε σηµαντική µεταβολή στα ποσά
µέχρι την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου (βλέπε Μέρος ∆17.5).
2006
Ελεγµένα
£

∆ΑΝΕΙΣΜΟΣ
Ολικό τρέχον χρέος
Εξασφαλισµένο
Εγγυηµένο
Μη εξασφαλισµένο / Μη εγγυηµένο

1.130.859
540.978
2.401
587.480

Ολικό µακροπρόθεσµο χρέος
Εξασφαλισµένο
Εγγυηµένο
Μη εξασφαλισµένο / Μη εγγυηµένο

420.493
397.614
7.201
15.678

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό Κεφάλαιο
Νόµιµο αποθεµατικό
Άλλα αποθεµατικά

(290.626)
2.759.880
0
(3.050.506)

ΟΛΙΚΟ

1.260.726

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται στοιχεία για την κατάσταση του καθαρού χρηµατοοικονοµικού
χρέους της Εταιρείας. ∆εν έχει γίνει οποιαδήποτε σηµαντική µεταβολή στα ποσά µέχρι την ηµεροµηνία του
παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου (βλέπε Μέρος ∆17.5).
2006
Ελεγµένα
£

Μετρητά
Αντίστοιχα µετρητών
Επενδύσεις για εµπορία
Ρευστότητα

35.243
0
0
35.243

Τρέχον λογαριασµός εισπρακτέος

496.248

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

477.843
65.536
587.480
1.130.859

Καθαρό τρέχον χρηµατοοικονοµικό χρέος

599.368

Μακροπρόθεσµα δάνεια
Χρεόγραφα εκδοµένα
Άλλα µακροπρόθεσµα δάνεια

397.614
22.879

Μακροπρόθεσµο χρηµατοοικονοµικό χρέος

420.493

Καθαρό χρηµατοοικονοµικό χρέος

1.019.861
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13.

Στοιχεία για Συναλλαγές µε Συνδεδεµένα Μέρη

Το Συγκρότηµα ελέγχεται από τη HNS Limited, εγγεγραµµένη στην Κύπρο, η οποία κατέχει το 47,91%
(άµεση και έµµεση συµµετοχή) των µετοχών της Εταιρείας.
Οι συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη κατά τα έτη 2004, 2005, 2006 και 15 Ιουνίου 2007 οι οποίες
βεβαιώνεται ότι διεξήχθησαν στη συνήθη πορεία των εργασιών της Εταιρείας και µε συνήθεις εµπορικούς
όρους, έχουν ως ακολούθως:
(i)

Παροχή υπηρεσιών σε συγγενικές εταιρείες:
15/06/2007
£

2006
£

2005
£

2004
£

Φώτος Φωτιάδης ∆ιανοµείς Λτδ

3.195

23.348

18.784

3.692

Φώτος Φωτιάδης Ζυθοβιοµηχανία Λτδ

9.257

10.722

8.592

19.738

69

644

703

-

58

17.250

260

-

157.732

29.808

-

-

Photos Photiades Group Ltd
Φώτος Φωτιάδης Λτδ
PrimeTel Ltd

(ii)

Υπόλοιπα στο τέλος του έτους σε συγγενικές εταιρείες:

£

2006
£

2005
£

2004
£

124

287

230

-

15/06/2007

Ποσά εισπρακτέα:
Photos Photiades Group Ltd
Φώτος Φωτιάδης Λτδ

115

173

115

-

26.392

20.528

8.798

1.832

PrimeTel Ltd

41.777

29.808

-

-

Φώτος Φωτιάδης ∆ιανοµείς Λτδ

13.595

16.790

26.861

41.245

958

10.215

26.078

29.275

Φώτος Φωτιάδης ∆ιανοµείς Λτδ
Ποσά πληρωτέα:

Φώτος Φωτιάδης Ζυθοβιοµηχανία Λτδ

(iii)

Αµοιβή ∆ιοικητικών Συµβούλων

Ως Εκτελεστικοί Σύµβουλοι

2006

2005

2004

£

£

£

36.116

36.695

38.992

Σηµειώνεται ότι από τις 15 Ιουνίου 2007 µέχρι την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου δεν
υπήρξαν οποιεσδήποτε άλλες σηµαντικές συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη.
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14.

Στόχοι και Προοπτικές Εταιρείας

Σε συνέχεια της πρόσφατης επιτυχηµένης εξαγοράς της Εταιρείας από την HNS Limited, η Εταιρεία θα
προχωρήσει σε κινήσεις στόχος των οποίων θα είναι η περαιτέρω ανάπτυξη των εργασιών της στην
αγορά ∆ιαδικτύου καθώς επίσης και στις Τηλεπικοινωνίες και Τεχνολογίες Πληροφορικής. Πιο
συγκεκριµένα, αυτό αναµένεται να επιτευχθεί τόσο µε τον εµπλουτισµό του υφιστάµενου προϊόντος της
όσο και µε την εισαγωγή νέων προϊόντων. Επιπλέον, έµφαση θα δοθεί και στη βελτιστοποίηση των
λειτουργικών εξόδων της Εταιρείας.
Η Εταιρεία στοχεύει σε πρώτο στάδιο στο να ενδυναµώσει και να εµπλουτίσει το προϊόντα και τις
υπηρεσίες της, έτσι ώστε να είναι σε θέση να προσφέρει ολοκληρωµένες λύσεις στους εταιρικούς πελάτες
της. Η στρατηγική στοχεύει στην κάλυψη του φάσµατος των αναγκών των µικροµεσαίων εταιρειών, όπως
τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και υπηρεσίες διαδικτύου, συµβουλευτικές υπηρεσίες δικτυακής υποδοµής
και ασφάλειας, λογισµικές εφαρµογές καθώς και υπηρεσίες παρακολούθησης και υποστήριξης.
Μακροπρόθεσµα η Εταιρεία σκοπεύει να προσφέρει ένα πλήρες φάσµα υπηρεσιών, εφαρµογών και
υποστήριξης στους πελάτες της µε βάση το µοντέλο 'outsourcing' που αναπτύσσεται ραγδαία διεθνώς.
15.

Προορισµός Κεφαλαίων Παρούσας Έκδοσης

Τα συνολικά κεφάλαια που θα αντληθούν από την πλήρη εξάσκηση των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης θα
ανέλθουν σε £1,38 εκ. περίπου. Μετά την αφαίρεση των εξόδων έκδοσης, το καθαρό προϊόν της Έκδοσης
αναµένεται να ανέλθει σε £1,35 περίπου.
Το καθαρό προϊόν της Έκδοσης µετά την αφαίρεση των εξόδων της Έκδοσης, προορίζεται για την
ανάπτυξη των εργασιών της Εταιρείας και για την ενδυνάµωση του κεφαλαίου κίνησης.
Στόχος της Εταιρείας είναι η περαιτέρω ανάπτυξη του πελατολογίου της. Για την επίτευξη αυτού του
στόχου η Εταιρεία προτίθεται να χρησιµοποιήσει µέρος των κεφαλαίων που θα αντληθούν. Αυτή η
ανάπτυξη µπορεί να επιτευχθεί µε διάφορους τρόπους προσέλκυσης πελατών όπως, ειδικές προσφορές
και ειδικές υπηρεσίες και διάφορες άλλες ενέργειες προώθησης προϊόντων, καθώς επίσης και µέσω
συνεργασιών και εξαγορών άλλων εταιρειών.
16.

Μερική Εξασφάλιση Έκδοσης

Με βάση συµφωνία ηµεροµηνίας 22 Μαρτίου 2007, η Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. ∆ηµόσια Εταιρεία
Λίµιτεδ έχει εγγυηθεί την εξάσκηση 10.000.000 ∆ικαιωµάτων Προτίµησης. Ως αποτέλεσµα της
προαναφερόµενης συµφωνίας, το ποσοστό της Λαϊκής Επενδυτικής Ε.Π.Ε.Υ. ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ
στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ενδέχεται να ανέλθει µέχρι και στο 12,08% (εφόσον κληθεί να
εξασκήσει το σύνολο των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης την εξάσκηση των οποίων έχει εγγυηθεί).
Για την εξασφάλιση της εξάσκησης 10.000.000 ∆ικαιωµάτων Προτίµησης από τη Λαϊκή Επενδυτική
Ε.Π.Ε.Υ. ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ, η Εταιρεία θα καταβάλει δικαίωµα ύψους 2% επί της συνολικής αξίας
των µετοχών την εξασφάλιση των οποίων θα αναλάβει η Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. ∆ηµόσια Εταιρεία
Λίµιτεδ Limited.
∆ε θα καταβληθεί οποιοδήποτε ποσό στους κατόχους των µη εξασκηθέντων ∆ικαιωµάτων Προτίµησης.
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Η εξάσκηση των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης θα γίνει µε τέτοιο τρόπο που δε θα επηρεάζεται η ευρεία
διασπορά του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και κατά τρόπο που δε θα αντιτίθεται στους Περί Αξιών
και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµους και Κανονισµούς.
17.

Πρόθεση Κύριων Μετόχων της Εταιρείας αναφορικά µε την Εξάσκηση των ∆ικαιωµάτων

Προτίµησης
Οι κύριοι µέτοχοι της Εταιρείας, HNS Limited και κ. Χρίστος Κωνσταντίνου στους οποίους αναλογούν
13.222.641 και 2.492.604 ∆ικαιώµατα Προτίµησης αντίστοιχα, προτίθενται να εξασκήσουν όλα τα
∆ικαιώµατα Προτίµησης που τους αναλογούν.
18.

∆ιάθεση Μη Ασκηθέντων ∆ικαιωµάτων Προτίµησης

Σε περίπτωση που µετά τη λήξη της Περιόδου Εξάσκησης των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης προκύψουν µη
ασκηθέντα ∆ικαιώµατα Προτίµησης, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, κατά τη διακριτική ευχέρειά
του, θα προβεί στη διάθεσή τους προς όφελος της Εταιρείας, εντός δεκατεσσάρων (14) εργάσιµων
ηµερών από την τελευταία ηµεροµηνία της περιόδου εξάσκησης των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης, στην ίδια
τιµή µε τους ίδιους όρους.
19.

Κύρια Στοιχεία Έκδοσης ∆ικαιωµάτων Προτίµησης

ΕΚ∆ΟΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:

SpiderNet Services Public Limited.

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ:

£6.000.000 διαιρεµένο σε 60.000.000 µετοχές ονοµαστικής αξίας
£0,10 η κάθε µια.

ΕΚ∆ΟΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΙΝ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΚ∆ΟΣΗ:

£2.759.880 διαιρεµένο σε 27.598.798
ονοµαστικής αξίας £0,10 η κάθε µια.

ΕΚ∆ΟΣΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ (∆Π):

Έκδοση 27.598.798 ∆ικαιωµάτων Προτίµησης (Rights), που
προσφέρονται δωρεάν στους Μετόχους που θα αποκτήσουν
µετοχές της Εταιρείας µέχρι και τις 16 Αυγούστου 2007 (cum-date)
σε αναλογία ένα (1) ∆ικαίωµα Προτίµησης για κάθε µία (1) µετοχή
που κατέχουν. Η ηµεροµηνία αποκοπής του ∆ικαιώµατος
Προτίµησης (ex-rights date) είναι η 17 Αυγούστου 2007.

συνήθεις

µετοχές

Κάθε δύο (2) ∆ικαιώµατα Προτίµησης που θα εξασκούνται θα
µετατρέπονται σε µία (1) πλήρως πληρωθείσα νέα µετοχή µε τιµή
εξάσκησης £0,10 η οποία θα εισαχθεί στο Χ.Α.Κ. εφόσον εγκριθεί η
εισαγωγή της από το Χ.Α.Κ..
Με βάση συµφωνίας εξασφάλισης ηµεροµηνίας 22 Μαρτίου 2007,
η Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ, έχει
εγγυηθεί την εξάσκηση 10.000.000 ∆ικαιωµάτων Προτίµησης.
Επίσης, οι κύριοι µέτοχοι HNS Limited (13.222.641) και κ. Χρίστος
Κωνσταντίνου (2.492.604) προτίθενται να εξασκήσουν όλα τα
∆ικαιώµατα Προτίµησης που τους αναλογούν.
Σε περίπτωση που προκύψουν µη ασκηθέντα ∆ικαιώµατα
Προτίµησης, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας θα τα διαθέσει
κατά τη διακριτική του ευχέρεια προς όφελος της Εταιρείας.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΣΤΟ Χ.Α.Κ.:

Τα ∆ικαιώµατα Προτίµησης θα εισαχθούν και θα τυγχάνουν
διαπραγµάτευσης στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου (Κεντρικό
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Μητρώο (ΚΜ) άυλων τίτλων), εφόσον εγκριθεί η εισαγωγή τους
από το Χ.Α.Κ., όπου θα είναι ελεύθερα διαπραγµατεύσιµα από τις
11 Σεπτεµβρίου 2007 µέχρι τις 2 Οκτωβρίου 2007 (βλέπε
ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα στο Μέρος Α16). Η προέγκριση από το
Χ.Α.Κ. για την εισαγωγή των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης έχει δοθεί
στις 20 Ιουλίου 2007.
ΤΙΜΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ∆Π:

£0,10 για κάθε δύο (2) ∆ικαιώµατα Προτίµησης που θα
εξασκούνται και τα οποία θα δίδουν µια (1) νέα πλήρως
πληρωθείσα µετοχή της Εταιρείας.

ΜΕΡΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ∆Π / ∆ΙΑΘΕΣΗ ∆Π /
ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ∆Π:

Οι κάτοχοι των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης µπορούν να εξασκήσουν
µέρος ή το σύνολο των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης που κατέχουν.
Όσα ∆ικαιώµατα Προτίµησης οι κάτοχοι δεν προτίθενται να τα
εξασκήσουν µπορούν να τα διαθέσουν στην αγορά (Χ.Α.Κ.)
εξασφαλίζοντας την τρέχουσα τιµή διαπραγµάτευσης. Οι κάτοχοι
των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης, καθώς και το λοιπό επενδυτικό
κοινό, µπορούν επίσης να αγοράσουν επιπρόσθετα ∆ικαιώµατα
Προτίµησης από τη χρηµατιστηριακή αγορά (Χ.Α.Κ.).

ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:

Η Τιµή Εξάσκησης είναι πληρωτέα εξολοκλήρου κατά την
εξάσκηση των ∆Π.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ Χ.Α.Κ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΑΣΚΗΣΗ
ΤΩΝ ∆Π:

Οι νέες µετοχές που θα προκύψουν από την εξάσκηση των ∆Π,
κατόπιν έγκρισης του Χ.Α.Κ., θα τυγχάνουν διαπραγµάτευσης και
θα µεταβιβάζονται µέσω του Χ.Α.Κ. (Εναλλακτική Αγορά) εντός
δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία έκδοσης της
σχετικής Επιστολής Παραχώρησης Νέων Μετοχών, και εφόσον
βεβαιωθεί το Χ.Α.Κ. ότι το Μητρώο Μετόχων, µετά την έκδοση των
Νέων Μετοχών, έχει κατατεθεί σε ηλεκτρονική µορφή και πληροί
όλες τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από το Χ.Α.Κ. σύµφωνα µε
τον Κανονισµό 4 των Περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών
Κύπρου (καταχώρηση, διαπραγµάτευση και εκκαθάριση άυλων
κινητών αξιών) Κανονισµών του 2001 για την εισαγωγή των Νέων
Μετοχών της Εταιρείας στο Κεντρικό Μητρώο. Τυχόν αλλαγή στο
πιο πάνω χρονοδιάγραµµα λόγω αστάθµητων παραγόντων, θα
ανακοινωθεί στο Χ.Α.Κ. και στον ηµερήσιο τύπο.

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ
ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΑΣΚΗΣΗ
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ:

Οι νέες µετοχές που θα προκύψουν θα έχουν τα ίδια δικαιώµατα
(rank pari passu) µε τις υφιστάµενες µετοχές για όλους τους
σκοπούς και θα τυγχάνουν διαπραγµάτευσης στο Χ.Α.Κ..

ΜΕΡΙΚΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΚ∆ΟΣΗΣ:

Η εξάσκηση των 10.000.000 ∆ικαιωµάτων Προτίµησης είναι
εξασφαλισµένη από τη Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. ∆ηµόσια
Εταιρεία Λίµιτεδ βάσει συµφωνίας ηµεροµηνίας 22 Μαρτίου 2007.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΠΕΝ∆ΥΤΕΣ ΣΕ
ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ:

Απαγορεύεται αφενός η αποστολή, διανοµή, ταχυδρόµηση ή µε
οποιοδήποτε άλλο τρόπο προώθηση αντιγράφων του παρόντος
Ενηµερωτικού ∆ελτίου και κάθε προωθητικού και σχετικού µε την
παρούσα δηµόσια προσφορά εγγράφου ή άλλου υλικού από
οποιοδήποτε πρόσωπο προς ή από τις Εξαιρούµενες Χώρες και
αφετέρου η εξάσκηση των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης από
πρόσωπα των Εξαιρούµενων Χωρών.
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19.

Ενδεικτικό Χρονοδιάγραµµα Έκδοσης και Εξάσκησης ∆ικαιωµάτων Προτίµησης

Ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα ∆Π
Ηµεροµηνίες

Γεγονότα

12/02/2007

Ηµεροµηνία απόφασης όρων έκδοσης των τίτλων της παρούσας Έκδοσης.

20 Ιουλίου 2007

Προέγκριση από Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου.

31 Ιουλίου 2007

Ηµεροµηνία άδειας δηµοσίευσης παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου.

16 Αυγούστου 2007

Ηµεροµηνία ∆ιαπραγµάτευσης (cum-date) της µετοχής της Εταιρείας µέχρι την οποία οι
Mέτοχοι θα µπορούν να αποκτήσουν µετοχές της Εταιρείας και να δικαιούνται την
δωρεάν παραχώρηση ∆ικαιωµάτων Προτίµησης.

17 Αυγούστου 2007

Ηµεροµηνία αναπροσαρµογής της τιµής της µετοχής της Εταιρείας (ex-rights date).

28 Αυγούστου 2007

Αποστολή επιστολών παραχώρησης ∆ικαιωµάτων Προτίµησης.

11 Σεπτεµβρίου 2007

Περίοδος διαπραγµάτευσης ∆ικαιωµάτων Προτίµησης στο Χρηµατιστήριο Αξιών

µέχρι

Κύπρου.

2 Οκτωβρίου 2007
5 - 11 Οκτωβρίου 2007

Περίοδος εξάσκησης των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης για αγορά Νέων Μετοχών.

11 Οκτωβρίου 2007

Τελευταία ηµεροµηνία εξάσκησης των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης.

18 Οκτωβρίου 2007

Ηµεροµηνία έκδοσης και αποστολής επιστολών παραχώρησης για τις νέες µετοχές που
θα προκύψουν από την εξάσκηση των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης.

1 Νοεµβρίου 2007

Έναρξη διαπραγµάτευσης νέων µετοχών στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου, κατόπιν
έγκρισης του Χ.Α.Κ..

Σηµείωση: Το πιο πάνω ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα εξαρτάται και από αστάθµητους παράγοντες και ενδέχεται να µεταβληθεί µε
σχετική ανακοίνωση στον τύπο.

20.

Φορολογία

Λεπτοµέρειες για το φορολογικό καθεστώς για τον επενδυτή, καθώς και για το φορολογικό καθεστώς της
Εταιρείας παρατίθενται στο Μέρος ∆5 του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου.
21.

Επενδυτικοί Κίνδυνοι

Η επένδυση στους τίτλους της παρούσας Έκδοσης εµπεριέχει αριθµό κινδύνων που σχετίζονται µεταξύ
άλλων µε τον τοµέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία και τις επιχειρηµατικές της δραστηριότητες,
γενικότερους οικονοµικούς, πολιτικούς, νοµοθετικούς και κανονιστικούς παράγοντες και παράγοντες που
αφορούν τους τίτλους της παρούσας Έκδοσης. Οι επενδυτικοί κίνδυνοι παρατίθενται στο Μέρος Β του
παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου.
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Οι επενδυτές προτρέπονται να λάβουν σοβαρά υπόψη τους παράγοντες αυτούς, σε συνάρτηση µε τις
λοιπές πληροφορίες που παρατίθενται στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο πριν προβούν σε οποιαδήποτε
επενδυτική απόφαση.
22.

Έγγραφα ∆ιαθέσιµα προς Επιθεώρηση

Αντίγραφα των ακόλουθων εγγράφων της SpiderNet Services Public Limited θα είναι διαθέσιµα για
επιθεώρηση κατά τις συνήθεις εργάσιµες ηµέρες, µεταξύ των ωρών 8:30 π.µ. µέχρι 12:00 το µεσηµέρι,
στο εγγεγραµµένο γραφείο της Εταιρείας για όλη την περίοδο ισχύος του Ενηµερωτικού ∆ελτίου:
!

του Ιδρυτικού Εγγράφου και Καταστατικού της Εταιρείας,

!

των ελεγµένων ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας για τα έτη 2004-2006,

!

των συγκαταθέσεων και βεβαιώσεων που αναφέρονται στο Μέρος ∆20 του παρόντος Ενηµερωτικού
∆ελτίου.

Σηµειώνεται ότι οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας είναι επίσης διαθέσιµες στην
ιστοσελίδα της Εταιρείας www.spidernet.com.cy.
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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 επεξηγείται 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 τον Τοµέα ∆ραστηριότητας και τις Εργασίες της Εταιρείας

Ανταγωνιστές
Ο τοµέας παροχής υπηρεσιών διαδικτύου αναπτύσσεται και µεταβάλλεται συνεχώς. Τεχνολογικές
αναβαθµίσεις καθώς και νέες υπηρεσίες που εισάγονται πιθανόν να συµβάλουν σε διαφοροποίηση των
πηγών εισοδηµάτων και των ποσοστών κερδοφορίας της Εταιρείας στο µέλλον. Επίσης, η ένταση του
ανταγωνισµού πιθανό να επηρεάσει τα περιθώρια κέρδους ή και να οδηγήσει σε µείωση µεριδίου αγοράς
της Εταιρείας. Η διατήρηση του υφιστάµενου µεριδίου αγοράς που η Εταιρεία κατέχει αλλά και η
περαιτέρω διεύρυνσή του απαιτούν µία σειρά κινήσεων, όπως η ανταγωνιστική τιµολογιακή πολιτική, οι
έντονες προωθητικές ενέργειες κ.λπ., µέσα σε ένα ιδιαίτερα έντονο ανταγωνιστικό περιβάλλον.
Τεχνολογικές εξελίξεις
Τα µελλοντικά αποτελέσµατα της Εταιρείας θα εξαρτηθούν από την ικανότητά της να προσαρµόζει
έγκαιρα τις υπηρεσίες που παρέχει στην διαρκώς µεταβαλλόµενη τεχνολογία και να τις βελτιώνει. Σε
περίπτωση που η Εταιρεία δεν µπορέσει να ακολουθήσει τις τεχνολογικές εξελίξεις, τα αποτελέσµατά της
µπορεί να επηρεαστούν αρνητικά.
Τεχνικοί Κίνδυνοι
Η Εταιρεία διαθέτει σύγχρονο εξοπλισµό στον οποίο βασίζεται η λειτουργία της. Οποιεσδήποτε βλάβες
προκληθούν στον εξοπλισµό της Εταιρείας πιθανόν να επηρεάσουν αρνητικά την οµαλή λειτουργία της.
Ωστόσο, η SpiderNet διαθέτει έµπειρο προσωπικό το οποίο παρακολουθεί και ελέγχει τον εξοπλισµό της
για αποφυγή οποιωνδήποτε προβληµάτων. Επιπρόσθετα, η SpiderNet διαθέτει back-up συστήµατα για
περισσότερη ασφάλεια των εργασιών της.
Ασφάλεια δεδοµένων και τεχνολογικού εξοπλισµού
Πρωτεύον θέµα για µια εταιρεία που δραστηριοποιείται σε αυτό τον κλάδο είναι η ασφάλεια των
δεδοµένων και του τεχνολογικού εξοπλισµού. Η Εταιρεία εφαρµόζει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για
την ασφάλεια των εγκαταστάσεων της. ∆ιάφορα άτοµα έχουν διαφορετικό επίπεδο στον κεντρικό server
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της Εταιρείας π.χ. άτοµο που εργοδοτείται στο λογιστήριο έχει πρόσβαση σε προγράµµατα και δεδοµένα
που έχουν σχέση µε τις αγορές και τις πωλήσεις της Εταιρείας.
Σχέσεις µε προµηθευτές
Η Spidernet συνεργάζεται µε την Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (“ΑΤΗΚ”, ”CYTA”) και την εταιρεία
PrimeTel όσον αφορά την παροχή σύνδεσης µε το διαδίκτυο, χρησιµοποιώντας τα δίκτυα των πιο πάνω
προµηθευτών για να προσφέρει τις υπηρεσίες της. Παρόλο του ότι η SpiderΝet έχει εξάρτηση από αυτές
τις συνεργασίες, η συνεργασία µε την ΑΤΗΚ εντάσσεται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού και Εθνικού
Ρυθµιστικού πλαισίου και οποιαδήποτε αλλαγή προκύψει ελέγχεται και καθορίζεται από τις ρυθµιστικές
αρχές. Πέραν τούτου, οι κίνδυνοι πιθανών διαταραχών είναι µειωµένοι λόγω των εναλλακτικών επιλογών
που διαθέτει η Εταιρεία.
Ρευστότητα
Ένας σηµαντικός κίνδυνος που αντιµετωπίζει η Εταιρεία είναι η ρευστότητα. Λόγω του µεγάλου εύρους
πελατών η διαδικασία είσπραξης σίγουρα είναι χρονοβόρα. Από την άλλη οι οφειλές και τα τρέχων έξοδα
χρειάζονται τρέχον κεφάλαιο. Για το έτος που έληξε το ∆εκέµβριο του 2006 η Εταιρεία είχε όριο
παρατραβήγµατος £500.000 και είχε αξιοποιήσει £477.843. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στο τεχνολογικό
τοµέα που παρουσιάζει συνεχείς διακυµάνσεις. Για να παραµείνει ανταγωνιστική πρέπει να αναπτύσσει
συνεχώς τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Για αυτό η Εταιρεία επενδύει σηµαντικά κεφάλαια
στην ανάπτυξη των άυλων στοιχείων ενεργητικού και αναµένεται ότι θα συνεχίζει να πράττει το ίδιο και στα
προσεχή χρόνια.
Άλλοι αστάθµητοι παράγοντες
Αστάθµητοι παράγοντες (force majeure), όπως για παράδειγµα σεισµοί, πληµµύρες, απεργίες, πόλεµοι
κ.λπ. πιθανόν να επηρεάσουν αρνητικά τις εργασίες της Εταιρείας.
2.

Κίνδυνοι που Σχετίζονται µε τα ∆ικαιώµατα Προτίµησης και τις µετοχές που προκύπτουν

από την εξάσκησή τους.
Τα ∆ικαιώµατα Προτίµησης δίδουν το δικαίωµα αγοράς νέων κοινών µετοχών οι οποίες θα έχουν τα ίδια
χαρακτηριστικά και εποµένως τους ίδιους επενδυτικούς κινδύνους µε τις υφιστάµενες κοινές µετοχές.
Τα ∆ικαιώµατα Προτίµησης µέχρι την εξάσκησή τους θα τυγχάνουν διαπραγµάτευσης στο Χρηµατιστήριο
Αξιών Κύπρου. Η πορεία της χρηµατιστηριακής αγοράς των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης κατά την περίοδο
διαπραγµάτευσής τους αναµένεται να επηρεάζεται άµεσα από την πορεία της τιµής των υφιστάµενων
µετοχών της Εταιρείας, λόγω του ότι δύο (2) ∆ικαιώµατα Προτίµησης παρέχουν το δικαίωµα αγοράς µίας
(1) νέας µετοχής στην προκαθορισµένη Τιµή Εξάσκησης.
Οι τιµές των µετοχών παρουσιάζουν αυξοµειώσεις και δεν είναι βέβαιο ότι πάντοτε θα ακολουθούν
ανοδική πορεία. Η ιστορική απόδοση της χρηµατιστηριακής αγοράς δεν αποτελεί εγγύηση για τη
µελλοντική της πορεία. Η αξία των µετοχών και το εισόδηµα από αυτές µπορούν να αυξηθούν όπως και
να µειωθούν επηρεαζόµενα από τα οικονοµικά αποτελέσµατα και τις προοπτικές µιας εταιρείας, από τις
εκάστοτε συνθήκες της χρηµατιστηριακής αγοράς και της οικονοµίας γενικότερα και από άλλους εξωγενείς
παράγοντες.
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Η ζήτηση και η τιµή τόσο των µετοχών της Εταιρείας, οι οποίες διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο
Αξιών Κύπρου, ενδέχεται να παρουσιάζει σηµαντικές διακυµάνσεις οι οποίες µπορεί να οφείλονται σε
παράγοντες όπως οι πιο κάτω:
!

Οι γενικότερες οικονοµικές, πολιτικές και χρηµατιστηριακές συνθήκες, όπως για παράδειγµα η
οικονοµική ύφεση και οι διακυµάνσεις των επιτοκίων και των συναλλαγµατικών ισοτιµιών,

!

Μεταβολή στα οικονοµικά αποτελέσµατα της Εταιρείας σε σχέση µε τα ιστορικά αποτελέσµατά της και
/ ή τις προσδοκίες των επενδυτών και αναλυτών,

!

Γεγονότα ή ισχυρισµοί που δυνατόν να πλήξουν την αξιοπιστία της Εταιρείας,

!

Πιθανή αδυναµία του επενδυτικού κοινού να αποτιµήσει άµεσα και αποτελεσµατικά τις προοπτικές της
Εταιρείας,

!

Σηµαντικές µεταβολές στις χρηµατιστηριακές αγορές γενικότερα, τόσο από απόψεως

τιµών των

µετοχών, όσο και όγκου συναλλαγών,
!

Πολιτική αστάθεια ή ενδεχόµενη πολεµική σύρραξη στην Κύπρο ή στο εξωτερικό,

!

Τροµοκρατικές ενέργειες µε ευρύτερες συνέπειες στη διεθνή και τοπική κεφαλαιαγορά,

!

∆ιαφοροποίηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος και της εµπορευσιµότητας της µετοχής της Εταιρείας
ως αποτέλεσµα µεταβολής του όγκου συναλλαγών, και

!

Πιθανή ή πραγµατοποιηθείσα πώληση µεγάλων πακέτων µετοχών της Εταιρείας στην αγορά.
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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 SpiderNet Services Public Limited 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 SpiderNet Services Public Limited είναι:
Ερµής Ν. Στεφάνου

-

Πρόεδρος (διορίστηκε 9/1/2007) -Μη Εκτελεστικός

Χρίστος Κωνσταντίνου

-

∆ιευθύνων Σύµβουλος - Εκτελεστικός

Αλέξης Φ. Φωτιάδης

-

Σύµβουλος -Μη Εκτελεστικός

Ανδρέας Ελευθεριάδης

-

Σύµβουλος -Μη Εκτελεστικός

Σώτος Ν. Στεφάνου

-

Σύµβουλος (διορίστηκε 9/1/2007) -Μη Εκτελεστικός

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του περί ∆ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ∆ελτίου Νόµου του 2005 το
Ενηµερωτικό ∆ελτίο υπογράφηκε από τους ακόλουθους:
Ερµής Ν. Στεφάνου

-

Πρόεδρος (διορίστηκε 9/1/2007) -Μη Εκτελεστικός

Χρίστος Κωνσταντίνου

-

∆ιευθύνων Σύµβουλος -Εκτελεστικός

Αλέξης Φ. Φωτιάδης

-

Σύµβουλος -Μη Εκτελεστικός

Ανάδοχος Υπεύθυνος Σύνταξης του Ενηµερωτικού ∆ελτίου και υπεύθυνος είσπραξης είναι η Λαϊκή
Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ, η οποία υπογράφει το Ενηµερωτικό ∆ελτίο. Η Λαϊκή
Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ 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. Η
Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ εξασφαλίζει, µερικώς, την εξάσκηση των
∆ικαιωµάτων Προτίµησης βάσει συµφωνίας µε ηµεροµηνία 22 Μαρτίου 2007 (βλέπε Μέρος ∆17.1 –
Σηµαντικές συµβάσεις και Μέρος Ε2 - Μερική εξασφάλιση της Έκδοσης).
Οι Συγκαταθέσεις των διαφόρων προσώπων / εµπειρογνωµόνων που συµµετείχαν στη σύνταξη του
παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου ή µνηµονεύονται σε αυτό παρατίθενται στο Μέρος ∆20 και
περιλαµβάνουν τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, τον Ανάδοχο Υπεύθυνο Σύνταξης (Λαϊκή Επενδυτική
Ε.Π.Ε.Υ. ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ), τους ελεγκτές της Εταιρείας (KPMG), τους νοµικούς συµβούλους της
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Εταιρείας (Γεωργιάδης και Πελίδης) και τους διενεργήσαντες την ανεξάρτητη εµπεριστατωµένη οικονοµική
µελέτη (Moore Stephens Stylianou & Co).
Σηµειώνεται ότι οι ελεγκτές της Εταιρείας, KPMG έχουν ελέγξει την ακριβή µεταφορά, από τις ελεγµένες
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για τα έτη 2004, 2005 και 2006, των συνοπτικών ενοποιηµένων
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:
Ιάσονος 1,
1082 Λευκωσία.

!

Στον Ανάδοχο Υπεύθυνο Σύνταξης της παρούσας Έκδοσης:
Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ
Κτίριο ΕΤΙΤΤΑ, 1ος όροφος,
Λεωφόρος Ευαγόρου 39,
1066 Λευκωσία

!

Σε άλλους επαγγελµατίες χρηµατιστές, τραπεζίτες, λογιστές, δικηγόρους ή συµβούλους επενδύσεων.
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∆. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ∆ΟΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1.

Νοµικό Καθεστώς

Η εταιρεία SpiderNet Services Public Limited συστάθηκε στην Κύπρο στις 13 Σεπτεµβρίου 1995 ως
ιδιωτική εταιρεία περιορισµένης ευθύνης µε αριθµό εγγραφής ΗΕ73658, σύµφωνα µε τις πρόνοιες του
περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113. Στις 6 Απριλίου 2000 µετατράπηκε σε δηµόσια εταιρεία σύµφωνα µε τις
πρόνοιες του πιο πάνω νόµου. Η εταιρεία εισήχθηκε στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου στις 4 Αυγούστου
2000.
Το εγγεγραµµένο γραφείο και η κύρια διοικητική έδρα της Εταιρείας βρίσκονται στην οδό Ιάσονος 1,
1082 Λευκωσία. Το κεντρικό τηλέφωνο είναι 22844844 και η ηλεκτρονική διεύθυνση είναι
www.spidernet.com.cy.
Η SpiderNet Services Public Limited δραστηριοποιείται στην Κύπρο οργανικά και µέσω των εξαρτηµένων
και συνδεδεµένων εταιρειών της.
Οι κύριοι σκοποί της Εταιρείας περιγράφονται στο άρθρο 3 του Ιδρυτικού της Εγγράφου οι οποίοι
επικεντρώνονται στην παροχή διάφορων υπηρεσιών µέσω του διαδικτύου όπως σύνδεση µε το διαδίκτυο,
ηλεκτρονικό εµπόριο, πληροφόρηση και εκπαίδευση µέσω του διαδικτύου, καθώς επίσης και στις
Τηλεπικοινωνίες και Τεχνολογίες Πληροφορικής.
Αποσπάσµατα από το Καταστατικό της Εταιρείας παρατίθενται στο Μέρος ∆16.7 του παρόντος
Ενηµερωτικού ∆ελτίου.
2.

Ιστορική Αναδροµή και Κύρια Γεγονότα στην Εξέλιξη της Εταιρείας.

Η έναρξη των εργασιών της Εταιρείας τοποθετείται τον Οκτώβριο του 1995. Η Εταιρεία ήταν ο πέµπτος
στη σειρά παροχέας υπηρεσιών διαδικτύου που δραστηριοποιήθηκε τη χρονική εκείνη περίοδο. Παρά τη
σχετική καθυστέρηση στην είσοδο της στην αγορά, η Εταιρεία κατάφερε σε σύντοµο χρονικό διάστηµα να
κερδίσει µεγάλο µερίδιο αγοράς.
Από την έναρξη των εργασιών της, η Εταιρεία προσέδωσε ιδιαίτερη έµφαση στον τρόπο σύνδεσής της µε
το διεθνές διαδίκτυο (Internet). Αρχική απόφαση της Εταιρείας ήταν η απευθείας σύνδεση µε τις Ηνωµένες
Πολιτείες για γρηγορότερη και αποτελεσµατικότερη σύνδεση καθότι η πλειοψηφία των κόµβων Internet
βρισκόταν στις Ηνωµένες Πολιτείες. Επιπλέον, από τα τέλη του 1996 η Εταιρεία παρέχει παγκύπρια
κάλυψη από πλευράς σύνδεσης µε το διαδίκτυο.
Κατά το πρώτο εξάµηνο του 1996, η Εταιρεία ξεκίνησε την παροχή υπηρεσιών σχεδιασµού και φιλοξενίας
ιστοσελίδων. Κατά τη χρονική περίοδο 1996-1999, µετά από σειρά τεχνολογικών αναβαθµίσεων, η
Εταιρεία κατέστη πρωτοπόρος στην εισαγωγή υπηρεσιών όπως σύνδεσης µε το Internet µέσω κινητού
τηλεφώνου και σύνδεσης µέσω ISDN (ψηφιακό δίκτυο ενοποιηµένων υπηρεσιών).
Στις 20 Οκτωβρίου 1999, η Εταιρεία απόκτησε το 30% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ICC Edunet
Ltd, η οποία αναπτύσσει το εκπαιδευτικό λογισµικό σύστηµα “Οδύσσεια” (βλέπε Μέρος ∆5). Στις 11
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∆εκεµβρίου 1999, η Εταιρεία απόκτησε ακόµα 40% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ICC Edunet
Ltd.
Η SpiderNet κατά την διάρκεια του 2000 άρχισε να προσφέρει στην αγορά τέσσερις νέες υπηρεσίες
σύνδεσης στο Internet, SpiderWap, SpiderExpress, SpiderSAT και Frame Relay, οι οποίες προσφέρονται
τόσο σε ιδιώτες όσο και σε εταιρείες. Επίσης, την ίδια χρόνια είχε εισαγάγει στην αγορά τρεις νέες
εφαρµογές: για ηλεκτρονικό εµπόριο µέσω Internet, για χρηµατιστηριακές συναλλαγές µέσω Internet και
για τον τουριστικό τοµέα πρόγραµµα κρατήσεων µέσω Internet για ξενοδοχεία.
Επιπρόσθετα κατά το έτος 2000, η Εταιρεία προβλέποντας την αύξηση ζήτησης για σχεδιασµό / ανάπτυξη
ιστοσελίδων – κόµβων ως µέσων διαφήµισης και ως σηµείο πώλησης, εξυπηρέτησης πελατών, και
εφαρµογών, πρωτοστάτησε µε την ίδρυση του τµήµατος WebWorx (βλέπε Μέρος ∆3γ).
Στις 8 Μαρτίου 2000, η Εταιρεία ίδρυσε την εταιρεία Kalimera.com Limited µε σκοπό τη δηµιουργία
ηλεκτρονικού ψυχαγωγικού και πληροφοριακού κόµβου (Internet Portal). Οι εργασίες για την ανάπτυξη
του κόµβου αυτού αποπερατώθηκαν σε συνεργασία µε το Συγκρότηµα ∆ίας. Στις 19 Οκτωβρίου 2000, η
εταιρεία από Kalimera.com Limited µετονοµάστηκε σε Go2.Com.Cy Ltd.
Κατά τη διάρκεια του έτους 2001 τέθηκε σε λειτουργία η διαδικτυακή πύλη (portal) Go2.com.cy η οποία
προσφέρει αναβαθµισµένες υπηρεσίες ενηµέρωσης και πληροφόρησης καθώς και ηλεκτρονική αγορά
(βλέπε Μέρος ∆3).
Στις 20 Νοεµβρίου 2002, η Εταιρεία αύξησε το ποσοστό συµµετοχής της στο µετοχικό κεφάλαιο της I.C.C.
Edunet Ltd στις, από 70% σε 75,26%. Στις 3 Απριλίου 2003, η I.C.C. Edunet Ltd αύξησε το εκδοµένο
µετοχικό της κεφάλαιο. Η Εταιρεία δεν πήρε το κεφάλαιο που της αναλογούσε από την έκδοση και αυτό
είχε ως αποτέλεσµα τη µείωση του ποσοστού συµµετοχής της από 75,26% σε 70%.
Το έτος 2003, άρχισε η σταδιακή απελευθέρωση της αγοράς τηλεπικοινωνιών ή οποία διέπεται από το
νοµικό και λειτουργικό πλαίσιο του ανεξάρτητου Επιτρόπου Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών. Το ίδιο έτος, η
SpiderNet αιτήθηκε και έλαβε έγκριση για άδεια άσκησης τηλεπικοινωνιακών δραστηριοτήτων υπό το
καθεστώς Γενικής Εξουσιοδότησης.
Επιπρόσθετα, το έτος 2003 ξεκίνησε λειτουργία η υπηρεσία MySpiderNet, βασικό χαρακτηριστικό της
οποίας αποτελεί η εξυπηρέτηση των πλείστων αναγκών του χρήστη ανεξαρτήτως γεωγραφικής θέσης και
σύνδεσης (βλέπε Μέρος ∆3).
Tέλος του 2003 άρχισαν να προσφέρονται οι δύο καινούργιες υπηρεσίες SpiderMMS για µεταφορά
δεδοµένων µέσω κινητού τηλεφώνου και mymobile για αγορά / αποστολή µηνυµάτων πολυµέσων mms
(βλέπε Μέρος ∆3).
Το 2004, οι υπηρεσίες των χρηστών του διαδικτύου αναβαθµίστηκαν σηµαντικά µε την προσθήκη και
ενοποίηση στην υπηρεσία mySpiderNet πολλών εφαρµογών όπως των εκπαιδευτικών υπηρεσιών
Οδύσσεια, της πρόσβασης των χρηστών στο ηλεκτρονικό τους ταχυδροµείο, της εφαρµογής ηµερολογίου,
καταλόγου επικοινωνίας και σηµειωµατάριου (organizer), των υπηρεσιών αποστολής µικρών µηνυµάτων
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SMS και αποστολής µηνυµάτων πολυµέσων MMS (εικονοµηνύµατα, ηχοµηνύµατα, παιγνίδια,
προγράµµατα) και άλλων εφαρµογών. Η πρόσβαση στις υπηρεσίες είναι ανεξάρτητη από την σύνδεση και
τη γεωγραφική θέση του χρήστη επιτρέποντας την χρήση και πρόσβαση από όπου και αν βρίσκεται ο
συνδροµητής.
Το 2005 λειτούργησε και το ηλεκτρονικό εµπορικό κέντρο SpiderMall. Η φιλοσοφία του SpiderMall έχει την
βάση της στο µοντέλο επιχειρήσεων εµπορικού κέντρου τύπου Mall µέσω του οποίου εταιρικοί πελάτες
προσφέρουν εµπορεύµατα και υπηρεσίες (βλέπε Μέρος ∆3). Στη συνέχεια κατά τη διάρκεια του 2005, η
θυγατρική εταιρεία Go2.com.cy Limited σταµάτησε να λειτουργεί ως κόµβος ηλεκτρονικού εµπορίου και η
υπηρεσία αυτή µεταφέρθηκε στο ηλεκτρονικό εµπορικό κέντρο SpiderMall.
Στις 12 Ιουλίου 2005, η “Spidernet Services Limited” µετονοµάστηκε σε “SpiderΝet Services Public
Limited”.
Κατά τους πρώτους µήνες του 2006 έχουν προσφερθεί οι δύο νέες εφαρµογές και ιστοσελίδες, η
ηλεκτρονική πύλη Κάλπη (βλέπε Μέρος ∆3) και η υπηρεσία / εφαρµογή FamilyNet (βλέπε Μέρος ∆3).
Στις 25 Σεπτεµβρίου 2006, η εταιρεία HNS Limited ανακοίνωσε την απόφασή της να διατυπώσει ∆ηµόσια
Πρόταση προς τους µετόχους της Spidernet Services Public Limited για την απόκτηση µέχρι και του
100%, µε ελάχιστον το 51%, του εκδοµένου µετοχικού κεφαλαίου της Spidernet. Στις 23 Οκτωβρίου, 2006
το έγγραφο της ∆ηµόσιας Πρότασης έλαβε την έγκριση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Χρηµατιστηρίου
Αξιών Κύπρου. Η εταιρεία HNS Limited συστάθηκε στην Κύπρο στις 8 Ιουνίου, 1992 ως ιδιωτική εταιρεία
περιορισµένης ευθύνης σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113. Η HNS Limited
είναι επενδυτική εταιρεία. Κύριος µέτοχος της εταιρείας HNS είναι ο κ. Ερµής Στεφάνου (99,9%).
Στις 4 ∆εκεµβρίου, 2006, η HNS Limited ανακοίνωσε ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 18 του Μέρους V των
περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου (∆ηµόσια Πρόταση προς Εξαγορά ή Αγορά τίτλων και
Συγχώνευση Εταιρειών Εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο) Κανονισµών, η ∆ηµόσια Πρόταση που υπέβαλε
προς τους µετόχους της Εταιρείας για την απόκτηση µέχρι και του 100%, µε ελάχιστον το 51% του
εκδοµένου µετοχικού της κεφαλαίου έληξε µε επιτυχία στις 30 Νοεµβρίου, 2006.
Το συνολικό ποσοστό των µετοχών που έγιναν αποδεκτές µέσω λήψης Εντύπων Αποδοχής και
Μεταβίβασης ανήλθε σε 19.532.372 µετοχές το οποίο αντιπροσωπεύει το 70,77% του εκδοµένου
µετοχικού κεφαλαίου της Spidernet Services Public Limited. Η αντιπαροχή που προσφέρθηκε για κάθε
µετοχή της Εταιρείας ήταν 4,5 σεντ σε µετρητά.
Στις 26 Μαρτίου 2007, η εταιρεία HNS Limited πώλησε 2.621.886 µετοχές στον κ. Σώτο Στεφάνου και
2.621.886 µετοχές στον κ. Στέφανο Στεφάνου, µε αποτέλεσµα το ποσοστό του µετοχικού κεφαλαίου της
SpiderNet το οποίο κατέχει η HNS Limited να µειωθεί στο 51,77%.
Στις 19 Απριλίου 2007, η εταιρεία HNS Limited πώλησε 1.065.959 µετοχές στον κ. Αλέξη Φωτιάδη, µε
αποτέλεσµα το ποσοστό του µετοχικού κεφαλαίου της SpiderNet το οποίο κατέχει η HNS Limited να
µειωθεί στο 47,91%.
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3.

Κύριες ∆ραστηριότητες και Αγορές ∆ραστηριοποίησης της Εταιρείας

Το Συγκρότηµα δραστηριοποιείται στην Κύπρο σε τρεις βασικούς τοµείς υπηρεσιών: (α) Υπηρεσίες
Σύνδεσης ∆ιαδικτύου, Τηλεπικοινωνιών & Ψηφιακής Τηλεόρασης, (β) Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Πύλης
(ePortal Services), (γ) Σχεδιασµός / Ανάπτυξη Λογισµικών Εφαρµογών και Ιστοσελίδων.

SPIDERNET SERVICES PUBLIC LTD

Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Πύλης
(ePortal Services)
-

Go2.com.cy
Kalpi.net
Familynet.spidernet.net
My.SpiderNet.net
SpiderMall.com.cy
Odyssey.com.cy
SpiderMMS
Mymobile.com.cy

Λογισµικές Εφαρµογές

- Ανάπτυξη Λογισµικών &
Εφαρµογών ∆ιαδικτύου
(SpiderCMS)
- Σχεδιασµός Ιστοσελίδων
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Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο
Φιλοξενία Ιστοκόµβων / Ιστοσελιδών
Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες
Υπηρεσίες Ψηφιακής Τηλεόρασης
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(α)

Υπηρεσίες Σύνδεσης ∆ιαδικτύου και Τηλεπικοινωνιών
- Συνδέσεις στο ∆ιαδίκτυο
- Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο
- Φιλοξενία Ιστοκόµβων / Ιστοσελιδών
- Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες

Συνδέσεις στο διαδίκτυο (internet service provider - ISP)
Η SpiderNet προσφέρει πολλές επιλογές ως προς τον τρόπο και ταχύτητα σύνδεσης καλύπτοντας τις
ανάγκες του συνόλου των συνδροµητών, είτε αυτοί είναι συνδεδεµένοι µέσω µεγάλων δικτύων είτε αυτοί
είναι περιστασιακοί χρήστες του διαδικτύου. Η Εταιρεία είναι εγκεκριµένη από το Γραφείο Επιτρόπου
Ρυθµίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΓΕΡΗΕΤ) για να παρέχει υπηρεσίες
σύνδεσης µε το διαδίκτυο Internet.
Οι υπηρεσίες σύνδεσης στο διαδίκτυο που προσφέρει είναι: PSTN, ISDN, SpiderADSL, SpiderWAP,
GPRS, Roaming, Leased Line, Frame Relay, Virtual Private Network (VPN).
Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο
Η Εταιρεία προσφέρει µια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, καθώς και φύλαξη αυτού στο πακέτο
συνδροµής. Η επιλογή αυτή ικανοποιεί τους πλείστους ιδιώτες συνδροµητές ενώ για εταιρείες /
οργανισµούς µε µεγαλύτερες ανάγκες προσφέρονται οι ακόλουθες υπηρεσίες:
- Πλήρης προώθηση ηλεκτρονικής θυρίδας οργανισµού, όπου µε αυτή την επιλογή µπορεί ο οργανισµός
να διατηρεί το δικό του κόµβο ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και όλες οι αποστολές δεδοµένων να
µεταφέρονται οµαδοποιηµένες από το δίκτυο της SpiderNet προς αυτό.
- Πακέτο ηλεκτρονικών διευθύνσεων για µια εταιρεία ή οργανισµό τα οποία να φυλάσσονται στον κόµβο
της SpiderNet.
Η Εταιρεία έχει επίσης αναπτύξει την τεχνολογία web-mail που επιτρέπει στους συνδροµητές να
συνδέονται και να επεξεργάζονται το ηλεκτρονικό τους ταχυδροµείο από οποιονδήποτε υπολογιστή είναι
συνδεδεµένος στο διαδίκτυο χωρίς να είναι αναγκαία η εγκατάσταση οποιουδήποτε λογισµικού ή
απευθείας τηλεφωνική σύνδεση µε το δίκτυο SpiderNet.
Οι υπηρεσίες που προσφέρει για ηλεκτρονικό ταχυδροµείο είναι: Full Domain Forwarding, Forwarding to
POP, Email Forwarding, Additional Mailboxes, Mail Security.
Φιλοξενία Ιστοκόµβων / Ιστοσελίδων
Σε οργανισµούς που δεν έχουν τη δυνατότητα να είναι συνδεδεµένοι σε συνεχή βάση µε το διαδίκτυο ή
που το κόστος είναι αποτρεπτικό για να διεξάγουν εργασίες µέσω διαδικτύου, η SpiderNet προσφέρει
φιλοξενία των σελίδων ή κόµβων τους ώστε να έχουν ευχέρεια προσπέλασης όλο το εικοσιτετράωρο.
Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες & Ψηφιακής Τηλεόρασης
Η SpiderNet προσφέρει τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και υπηρεσίες ψηφιακής τηλεόρασης σε συνεργασία
µε την εταιρεία PrimeTel, µε την οποία συνεργάζεται ως µεταπωλητής προστιθέµενης αξίας (Value Added
Reseller – VAR).
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(β)

Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Πύλης (ePortal Services)
- Go2.com.cy
- Kalpi.net
- Familynet.spidernet.net
- My.SpiderNet.net
- SpiderMall.com.cy
- Odyssey.com.cy
- SpiderMMS
- Mymobile.com.cy

Go2.com.cy
Η διαδικτυακή πύλη (portal) Go2.com.cy τέθηκε σε λειτουργία το 2001 και κέρδισε πολλούς επισκέπτες
από την έναρξή της. Το Go2.com.cy προσφέρει αναβαθµισµένες υπηρεσίες ενηµέρωσης και
πληροφόρησης. Το Go2.com.cy έχει πέραν των 62.000 µοναδικών επισκεπτών τον µήνα, εκ των οποίων
οι 15.000 είναι τακτικοί επισκέπτες.
Kalpi.net
Η ηλεκτρονική πύλη Κάλπη άρχισε να προσφέρεται από τους πρώτους µήνες του 2006 και επικεντρώθηκε
στις βουλευτικές εκλογές, τις αρχιεπισκοπικές και δηµοτικές εκλογές του ίδιου έτους.
Familynet.spidernet.net
Το FamilyNet έχει προσφερθεί τους πρώτους µήνες του 2006 και έχει ως στόχο την προφύλαξη των
παιδιών από την πρόσβαση σε ακατάλληλο περιεχόµενο και τη λήψη επικίνδυνων µηνυµάτων από
αγνώστους, φαινόµενα που αποτελούν διεθνή µάστιγα στο χώρο του διαδικτύου.
My.SpiderNet.net
Κατά τη διάρκεια του 2003, ξεκίνησε λειτουργία η υπηρεσία MySpiderNet, βασικό χαρακτηριστικό της
οποίας αποτελεί η εξυπηρέτηση των πλείστων αναγκών του χρήστη ανεξαρτήτως γεωγραφικής θέσης και
σύνδεσης. Οι χρήστες της υπηρεσίας MySpiderNet έχουν επίσης την ευχέρεια να προσαρµόσουν τις
προσφερόµενες εφαρµογές και το περιεχόµενο ανάλογα µε τις προτιµήσεις τους. Η υπηρεσία
MySpiderNet είναι αναβαθµισµένη µε την προσφορά υπηρεσίας ελέγχου ηλεκτρονικών µηνυµάτων που
περιέχουν ιούς (antivirus filtering) και ηλεκτρονικών µηνυµάτων µαζικού τυχαίου µάρκετινγκ γνωστά ως
spam messages. Οι υπηρεσίες της διαδικτυακής πύλης mySpiderNet προσφέρονται δωρεάν σε όλους
τους συνδροµητές της SpiderNet και σε χαµηλό κόστος σε άλλους χρήστες του Internet. Κατά το έτος
2005 η υπηρεσία έχει εµπλουτιστεί σηµαντικά σε περιεχόµενο και µε την προσθήκη χρήσιµων εργαλείων
όπως το ηλεκτρονικό φωτογραφικό άλµπουµ και το εργαλείο αποθήκευσης αρχείων στα οποία η
πρόσβαση του χρήστη είναι δυνατή ανεξάρτητα από το πού βρίσκεται ή από το πώς συνδέεται.
SpiderMall.com.cy
To ηλεκτρονικό εµπορικό κέντρο SpiderMall (www.spidermall.com.cy) λειτούργησε το 2005. Η φιλοσοφία
του SpiderMall έχει την βάση της στο µοντέλο επιχειρήσεων εµπορικού κέντρου τύπου Mall µέσω του
οποίου εταιρικοί πελάτες προσφέρουν εµπορεύµατα και υπηρεσίες. Το ηλεκτρονικό εµπορικό κέντρο
κατάφερε σε µικρό διάστηµα να προσελκύσει επιχειρήσεις µε µεγάλη γκάµα προσφερόµενων προϊόντων
και υπηρεσιών και αναµένεται µέσω της συνεχούς προώθησης να εµπλουτιστεί ακόµη περισσότερο στο
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µέλλον τόσο σε αριθµό συµµετεχόντων επιχειρήσεων όσο και σε αριθµό προσφερόµενων προϊόντων και
υπηρεσιών.
Odyssey.com.cy
Το εκπαιδευτικό λογισµικό πρόγραµµα “Οδύσσεια” µέχρι το 2003 προσφερόταν µέσω της θυγατρικής
εταιρείας του Συγκροτήµατος ICC Edunet Ltd. Το πρόγραµµα περιλαµβάνει τη διδακτέα ύλη για το
δηµοτικό, γυµνάσιο και λύκειο και το οποίο αναβαθµίζεται συνεχώς ανάλογα της διδακτέας ύλης. Κατά το
2004 το πρόγραµµα “Οδύσσεια” έχει ενοποιηθεί και προσφέρεται ως µέρος του συστήµατος mySpiderNet.
SpiderMMS
Η υπηρεσία SpiderMMS άρχισε να προσφέρεται στο τέλος του 2003. Η υπηρεσία αυτή προσφέρει τη
δυνατότητα σε όλους τους χρήστες

της να χρησιµοποιούν τα κινητά τους τηλέφωνα για σκοπούς

µεταφοράς δεδοµένων ήχου, εικόνας, και κινουµένων γραφικών. Η SpiderNet δίνει την ευκαιρία σε όλους
τους συνδροµητές της να στέλνουν MMS µηνύµατα από τα κινητά τους τηλέφωνα ή από την ηλεκτρονική
τους διεύθυνση.
Mymobile.com.cy
Η υπηρεσία Mymobile άρχισε να προσφέρεται στο τέλος του 2003. Η υπηρεσία Mymobile επιτρέπει την
αγορά ή/και αποστολή µηνυµάτων πολυµέσων (MMS) όπως παιγνίδια, προγράµµατα, εικονοµηνύµατα και
ηχοµηνύµατα.
(γ)

Σχεδιασµός / Ανάπτυξη Λογισµικών Εφαρµογών και Ιστοσελίδων
- Ανάπτυξη Λογισµικών & Εφαρµογών ∆ιαδικτύου
- Σχεδιασµός Ιστοσελίδων

Ανάπτυξη Λογισµικών & Εφαρµογών ∆ιαδικτύου
Κατά τη διάρκεια του έτους 2003 υλοποιήθηκε η στρατηγική απόφαση της Εταιρείας για ανάπτυξη του
τοµέα εφαρµογών διαδικτύου, µε ανάπτυξη εφαρµογών και προγραµµάτων για αναβάθµιση των ιδίων
υπηρεσιών που προσφέρει η Εταιρεία (όπως το ΜySpiderNet). Χρησιµοποιώντας το Σύστηµα ∆ιαχείρισης
Περιεχοµένου (SpiderCMS) που ανέπτυξε η SpiderNet µε την τελευταία τεχνολογία της Microsoft.NET,
προσφέρθηκαν στους πελάτες εφαρµογές στους ακόλουθους τοµείς:
•

Ιστοσελίδες µε περιεχόµενο που ανανεώνεται συχνά (Web Content Management)

•

Εφαρµογές ηλεκτρονικού εµπορίου (e-Commerce)

•

Συστήµατα εσωτερικής πληροφόρησης και επικοινωνίας (Intranets)

•

Εφαρµογές ηλεκτρονικών συναλλαγών (stock trading)

•

Συστήµατα διαχείρισης εγγράφων (Document Management) για ISO εταιρείες

•

Ενσωµατώσεις Συστηµάτων (Systems Integration)

•

Εφαρµογές για µεγάλους οργανισµούς και εταιρείες, όπως αεροπορικές εταιρείες, ξενοδοχειακές
επιχειρήσεις, κτηµατοµεσιτικές επιχειρήσεις και ανάπτυξη γής, φαρµακευτικές εταιρείες, πολιτιστικά
κέντρα, συµβουλευτικούς οργανισµούς, και άλλα.
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Σχεδιασµός / Ανάπτυξη Ιστοσελίδων - Ιστοκόµβων
Προβλέποντας την αύξηση ζήτησης για σχεδιασµό / ανάπτυξη ιστοσελίδων – κόµβων µέσων διαφήµισης
και ως σηµείο πώλησης, εξυπηρέτησης πελατών, η Εταιρεία πρωτοστάτησε µε την ίδρυση του τµήµατος
WebWorx. Το τµήµα WebWorx σχεδιάζει ιστοσελίδες-κόµβους για σκοπούς προώθησης (µάρκετινγκ),
κόµβους οι οποίοι χρησιµεύουν ως ενοποιηµένα συστήµατα πληροφορικής εντός και εκτός της Εταιρείας
(intranets) καθώς και ιστοσελίδες για σκοπούς προώθησης ηλεκτρονικού εµπορίου. Το τµήµα δηµιουργεί
ολοκληρωµένες εφαρµογές διαδικτύου (internet enabled applications) παρέχοντας στους πελάτες της τη
δυνατότητα µεταφοράς των εργασιών τους σε ηλεκτρονική µορφή (e-business).
4.

Έρευνα και Ανάπτυξη

Το Συγκρότηµα της SpiderNet Services Public Limited έχει επενδύσει κατά την τελευταία πενταετία στον
τοµέα της έρευνας και της ανάπτυξης µε στόχο τη δηµιουργία νέων υπηρεσιών και προϊόντων. Οι
επενδύσεις έχουν γίνει στους τοµείς των τηλεπικοινωνιών, εξειδικευµένων λογισµικών προγραµµάτων και
παροχής υπηρεσιών διαδικτύου. Η καθαρή λογιστική αξία των επενδύσεων αυτών στις 31 ∆εκεµβρίου
2006 ανερχόταν £374.714 (έξοδα ανάπτυξης και εσωτερικώς δηµιουργηµένα λογισµικά). Τα ποσά
αποσβένονται σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης.
Το Συγκρότηµα της SpiderNet Services Public Limited, παρά τον έντονο ανταγωνισµό, συνεχίζει να
αυξάνει το πελατολόγιό του για υπηρεσίες διαδικτύου, ειδικά όσον αφορά εταιρικούς πελάτες.
5

Οργανωτική ∆ιάρθρωση / ∆οµή Εταιρείας

5.1

Οργανόγραµµα Εταιρείας

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

SPIDERNET SERVICES PUBLIC LTD

GO2.COM.CY LTD

I.C.C. EDUNET LTD

73%

100%
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5.2

Εταιρείες Συγκροτήµατος

5.2.1

Εξαρτηµένες Εταιρείες

Go2.Com.Cy Ltd
Η εξαρτηµένη (73%) εταιρεία Go2.Com.Cy Limited (πρώην Kalimera.com Limited) συστάθηκε στην Κύπρο
στις 8 Μαρτίου 2000 ως ιδιωτική εταιρεία περιορισµένης ευθύνης σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί
Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113, της Κύπρου. Το εγγεγραµµένο γραφείο της είναι στην Λεωφόρο Στασίνου 8,
ος

6 όροφος, Photos Photiades Business Center, Τ.Κ. 1060, Λευκωσία Κύπρος.
Το εγκεκριµένο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 1.000.000 µετοχές ονοµαστικής αξίας £1 η
κάθε µια και το εκδοµένο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 150.000 µετοχές ονοµαστικής
αξίας £1 η κάθε µια.
Η Go2.Com.Cy Limited ασχολείται µε την παροχή επίκαιρης ηλεκτρονικής πληροφόρησης και
ψυχαγωγίας. Η Go2.Com.Cy έχει πέραν των 62.000 µοναδικών επισκεπτών, εκ των οποίων οι 15.000
είναι τακτικοί επισκέπτες. Κατά τη διάρκεια του έτους 2001 τέθηκε σε λειτουργία η διαδικτυακή πύλη
(portal) Go2.com.cy η οποία προσέφερε αναβαθµισµένες υπηρεσίες ενηµέρωσης και πληροφόρησης
καθώς και ηλεκτρονική αγορά. Το 2005 η θυγατρική εταιρεία Go2.com.cy Limited σταµάτησε να λειτουργεί
ως κόµβος ηλεκτρονικού εµπορίου και η υπηρεσία Go2.com.cy µεταφέρθηκε στο ηλεκτρονικό εµπορικό
κέντρο SpiderMall. Η φιλοσοφία του SpiderMall έχει τη βάση της στο µοντέλο επιχειρήσεων κέντρου
τύπου Mall.
I.C.C. Edunet Ltd
Η εξαρτηµένη εταιρεία (100%) I.C.C. Edunet Limited συστάθηκε στην Κύπρο στις 9 Ιουλίου 1997 ως
ιδιωτική εταιρεία περιορισµένης ευθύνης σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113,
της Κύπρου. Το εγγεγραµµένο γραφείο της είναι στη Λεωφόρο Στασίνου 8, Photos Photiades Business
Center, Τ.Κ. 1060, Λευκωσία, Κύπρος.
Το εγκεκριµένο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 150.000 µετοχές ονοµαστικής αξίας £1 η
κάθε µια και το εκδοµένο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 127.880 µετοχές ονοµαστικής
αξίας £1 η κάθε µια.
Η I.C.C. Edunet Ltd ασχολείται µε εκπαιδευτικές εφαρµογές πληροφορικής και ανάπτυξης και προώθησης
διαφόρων εκπαιδευτικών προγραµµάτων. Η Edunet ανέπτυξε και διέθετε σε συνδροµητές το εκπαιδευτικό
λογισµικό πρόγραµµα “Οδύσσεια” το οποίο περιλαµβάνει τη διδακτέα ύλη για το δηµοτικό, γυµνάσιο και
λύκειο και το οποίο αναβαθµίζεται συνεχώς ανάλογα της διδακτέας ύλης. Από το 2003 το πρόγραµµα
“Οδύσσεια” έχει ενοποιηθεί και προσφέρεται ως µέρος του συστήµατος mySpiderNet.
5.2.1

Συνδεδεµένη Εταιρεία

Spidertrade Securities and Financial Services Limited
Συνδεδεµένη εταιρεία για το Συγκρότηµα είναι η Spidertrade Securities and Financial Services Limited µε
ποσοστό συµµετοχής στο µετοχικό κεφάλαιο της ύψους 49,75%. Η εταιρεία Spidertrade Securities and
Financial Services Limited είναι αδρανής.
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6.

Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες

6.1

Οικονοµικές Καταστάσεις

Η Εταιρεία καταρτίζει ετήσιες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ/∆ΛΠ, οι
οποίες έχουν δηµοσιευθεί όπως προβλέπεται από το νόµο. Για τα έτη 2004, 2005 και 2006 οι
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρείας, KPMG.
Σηµειώνεται ότι τα λογιστικά πρότυπα που απαιτούνται µε βάση τους περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου
Αξιών Κύπρου Νόµους και Κανονισµούς είναι τα ∆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 εν λόγω ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις ενσωµατώνονται στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο µε τη
µέθοδο της παραποµπής σύµφωνα µε το άρθρο 18 του περί ∆ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού
∆ελτίου Νόµου. Οι οικονοµικές καταστάσεις θα είναι διαθέσιµες για επιθεώρηση κατά τις συνήθεις
εργάσιµες ηµέρες, µεταξύ των ωρών 8:30 π.µ. µέχρι 12:00 το µεσηµέρι, στο εγγεγραµµένο γραφείο της
Εταιρείας για όλη την περίοδο ισχύος του Ενηµερωτικού ∆ελτίου, καθώς και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας
www.spidernet.com.cy.
6.2

Επιλεγµένες Συνοπτικές Ενοποιηµένες Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες για τα Έτη

2004, 2005 και 2006.
Παρατίθενται πιο κάτω επιλεγµένες συνοπτικές ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες για τα έτη
2004, 2005 και 2006, οι οποίες συνάδουν µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης
(∆ΠΧΠ) / ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆ΛΠ) και τον περί Εταιρειών Νόµο.
Σηµειώνεται ότι τα συγκριτικά ποσά για τα έτη 2004 και 2005, όπου χρειάζεται, έχουν αναπροσαρµοστεί
για να συνάδουν µε τις αλλαγές στη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων του έτους 2006.
Οι επιλεγµένες συνοπτικές ενοποιηµένες 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.
η

Το Συγκρότηµα από την 1 Ιανουαρίου 2006 εφάρµοσε τα νέα και αναθεωρηµένα ∆ΠΧΠ τα οποία
σχετίζονται µε τις εργασίες της και είναι εφαρµόσιµα για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την 1

η

Ιανουαρίου 2006. Η υιοθέτηση αυτή δεν έχει επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στις λογιστικές αρχές της
Εταιρείας.
Σηµειώνεται ότι στις 16 Ιουλίου 2007, η SpiderNet Services Public Limited, µε βάση τους σχετικούς
κανονισµούς του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για την όσο το
δυνατόν καλύτερη και πληρέστερη ενηµέρωση του επενδυτικού κοινού, ανακοίνωσε ότι, από
προκαταρτική εξέταση των λογαριασµών, τα αποτελέσµατα για το εξάµηνο που λήγει 30 Ιουνίου 2007,
αναµένονται να είναι σηµαντικά βελτιωµένα σε σύγκριση µε τα αντίστοιχα αποτελέσµατα του
προηγούµενου έτους. Η βελτίωση οφείλεται κυρίως σε µειώσεις στο κόστος πωλήσεων και στα γενικά
έξοδα και έξοδα διαχείρισης.
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΑΝ ΣΤΙΣ
31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004, 2005 και 2006

2006

2005

2004

Ελεγµένα
£

Ελεγµένα

Ελεγµένα

£

£

Πωλήσεις

1.469.866

1.604.224

1.660.177

Κόστος πωλήσεων

(536.196)

(590.996)

(657.853)

933.670

1.013.228

1.002.324

6.811

11.783

-

Κόστος προσωπικού

(397.533)

(436.829)

(431.987)

∆ιαγραφή άϋλων περιουσιακών στοιχείων

(591.683)

-

-

Άλλα λειτουργικά έξοδα

(215.356)

(223.694)

(220.925)

Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού

(70.107)

(118.118)

(142.715)

Αποσβέσεις άϋλου ενεργητικού

(61.700)

(198.920)

(156.322)

(395.898)

47.450

50.375

Έσοδα χρηµατοδότησης

113

127

48

Έξοδα χρηµατοδότησης

(69.973)

(87.395)

(85.844)

Καθαρό κόστος χρηµατοδότησης

(69.860)

(87.268)

(85.796)

(465.758)

(39.818)

(35.421)

-

-

3.824

(465.758)

(39.818)

(31.597)

(1,69)

(0,14)

(0,11)

Μεικτό κέρδος
Άλλα εισοδήµατα

(Ζηµιά) / κέρδος από εργασίες πριν από το κόστος
χρηµατοδότησης

Ζηµία πριν από τη φορολογία
Φορολογία
Ζηµία για το έτος που αναλογεί στους µετόχους

Ζηµία ανά µετοχή (σεντ)
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004, 2005 ΚΑΙ 2006

2006

2005

2004

Ελεγµένα

Ελεγµένα

Ελεγµένα

£

£

£

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός

209.467

260.504

291.076

’Αϋλο ενεργητικό

367.328

880.485

953.531

Επενδύσεις σε συνδεδεµένες εταιρείες

152.440

152.440

-

729.235

1.293.429

1.244.607

475.260

500.658

471.417

20.988

9.143

1.832

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Εµπορικές και άλλες απαιτήσεις
Ποσά οφειλόµενα από συγγενικές εταιρείες και συγγενικά πρόσωπα
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών

Σύνολο ενεργητικού

35.243

39.674

19.776

531.491

549.475

493.025

1.260.726

1.842.904

1.737.632

2.759.880

2.759.880

2.759.880

(3.050.506)

(2.585.315)

(2.697.937)

(290.626)

174.565

61.943

397.614

304.142

369.704

13.571

13.571

13.571

2.107

2.000

5.880

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεµατικά
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Μη τρέχουσες υποχρεώσεις
∆όσεις µακροπρόθεσµων δανείων
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις
Αναβαλλόµενα έσοδα
Μακροπρόθεσµες δόσεις ενοικιαγοράς

7.201

9.606

-

420.493

329.319

389.155

Τραπεζικά παρατραβήγµατα

477.843

567.175

598.793

Εµπορικοί και άλλοι πληρωτέοι λογαριασµοί

227.421

305.981

244.122

63.135

63.268

22.865

295.734

339.744

339.185

46

46

154

56.813

52.939

70.520

7.466

7.466

7.466

Τρέχουσες υποχρεώσεις

Τρέχουσες δόσεις µακροπρόθεσµων δανείων
Αναβαλλόµενα έσοδα
Φορολογία
Ποσά οφειλόµενα σε συγγενικές εταιρείες
Ποσά οφειλόµενα σε συνδεδεµένη εταιρεία
Τρέχουσες δόσεις ενοικιαγοράς

2.401

2.401

3.429

1.130.859

1.339.020

1.286.534

Σύνολο Υποχρεώσεων

1.551.352

1.668.339

1.675.689

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

1.260.726

1.842.904

1.737.632
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6.3

Ελεγκτές

Ελεγκτές της Εταιρείας είναι ο οίκος KPMG, Μέγαρο Έλµα, Μνασιάδου 10, 1065 Λευκωσία (Αριθµός
Πιστοποιητικού Άσκησης Επαγγέλµατος Συνδέσµου Εγκεκριµένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) Σ069).
Η KPMG έχει ελέγξει τις χρήσεις για τα έτη 2004, 2005 και 2006.
6.4

Πρόσφατες Τάσεις

∆εν υπάρχει καµιά ουσιώδης αλλαγή από την ηµεροµηνία των τελευταίων λογαριασµών (31 ∆εκεµβρίου
2006) στην οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας κατά 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.
6.5

Ανάλυση Ιστορικών Αποτελεσµάτων

Ανάλυση αποτελεσµάτων – 2004
Ο κύκλος εργασιών του Συγκροτήµατος για το έτος 2004 παρουσιάζεται ελαφρώς µειωµένος σε σχέση µε
το προηγούµενο έτος. Στον τοµέα της παροχής συνδέσεων στο διαδίκτυο το Συγκρότηµα πέτυχε αυξήσεις
τόσο στους συνδροµητές όσο και στα εισοδήµατα του. Τα έσοδα από υπηρεσίες ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου όπως και από συνδέσεις στο διαδίκτυο συνέχισαν να αυξάνονται µε σταθερούς ρυθµούς,
ενώ οι άλλες υπηρεσίες διαδικτύου παρέµειναν στα ίδια επίπεδα. Η µείωση στον κύκλο εργασιών του
Συγκροτήµατος οφείλεται κυρίως στον έντονο ανταγωνισµό και πτώση τιµών τόσο στον τοµέα σύνδεσης
στο διαδίκτυο όσο και στον τοµέα των λογισµικών εφαρµογών. Το περιθώριο µεικτού κέρδους του
Συγκροτήµατος παρουσίασε σηµαντική αύξηση καθώς το Συγκρότηµα κατάφερε να εκµεταλλευτεί τη
µερική φιλελευθεροποίηση του ευρύτερου τοµέα των τηλεπικοινωνιών και την ανάπτυξη των εσωτερικά
δηµιουργούµενων εφαρµογών διαχείρισης συνδροµητών διαδικτύου.
Η αύξηση του µεικτού κέρδους κατά 12,45% (παρά τη µικρή µείωση στον κύκλο εργασιών) και η µείωση
των γενικών εξόδων και εξόδων διαχείρισης κατά 13,19% είχαν ως αποτέλεσµα την αύξηση του κέρδους
προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων κατά 25,33% .
Ανάλυση αποτελεσµάτων – 2005
Το Συγκρότηµα κατά το έτος 2005 αντιµετώπισε επιτυχώς τις προκλήσεις του έντονου ανταγωνισµού
στους τοµείς δραστηριοτήτων του και για ακόµη µια χρονιά κατόρθωσε να αυξήσει την βάση των εταιρικών
πελατών του παρά την συνεχιζόµενη µείωση τιµών που χρησιµοποιείται από τους ανταγωνιστές σαν µέσο
προσέλκυσης πελατών.
Ο κύκλος εργασιών έχει διατηρηθεί στο ίδιο περίπου επίπεδο µε µικρή µείωση σε σύγκριση µε το
προηγούµενο έτος. Αυτή η µείωση οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στην µείωση των τιµών στην αγορά και
την µετακίνηση πελατών από τις παραδοσιακές υπηρεσίες µισθωµένων γραµµών, προς τις γραµµές
ADSL λόγω του πιο χαµηλού κόστους.

33

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ

Τα εισοδήµατα του Συγκροτήµατος από τις κύριες δραστηριότητές του µειώθηκαν ελαφρώς (-3,37%)
κυρίως λόγω της µείωσης τιµών στην αγορά υπηρεσιών διασύνδεσης διαδικτύου. Το µεικτό κέρδος του
Συγκροτήµατος ξεπέρασε για ακόµη µια χρονιά το ένα εκατοµµύριο λίρες παρουσιάζοντας αύξηση
(1,09%) µέσω της προσεκτικής διαχείρισης των συνδέσµων του δικτύου. Το κόστος προσωπικού, τα
λειτουργικά έξοδα και οι αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού και άυλου ενεργητικού,
παρουσίασαν ελαφρά αύξηση διατηρώντας έτσι το κέρδος από εργασίες πριν από το κόστος
χρηµατοδότησης στα ίδια επίπεδα µε τα περσινά.
Το Συγκρότηµα παρουσίασε για το έτος 2005 κέρδη πριν την αφαίρεση φόρων, τόκων και αποσβέσεων
(EBITDA) ύψους £364.488 σε σύγκριση µε £349.412 το 2004. Το περιθώριο κέρδους προ φόρων, τόκων
και αποσβέσεων ανήλθε σε ποσοστό 21,99% επί του κύκλου εργασιών σε σχέση µε 21,05% το
προηγούµενο έτος.
Ανάλυση αποτελεσµάτων – 2006
Το Συγκρότηµα κατά το έτος 2006 κατόρθωσε να αυξήσει την βάση ειδικά των εταιρικών πελατών του
παρά την συνεχιζόµενη µείωση τιµών που χρησιµοποιείται από τους ανταγωνιστές σαν µέσο
προσέλκυσης πελατών. Η µείωση τιµών όµως και η µετακίνηση πελατών από τις παραδοσιακές
υπηρεσίες µισθωµένων γραµµών, προς τις γραµµές ADSL λόγω του πιο χαµηλού κόστους, είχαν σαν
αποτέλεσµα την µείωση του κύκλου εργασιών της εταιρείας σε ποσοστό 8.38%.
Το µεικτό κέρδος του Συγκροτήµατος παρουσίασε µείωση (7,86%) λόγω της µείωσης του κύκλου
εργασιών. Το κόστος προσωπικού και τα λειτουργικά έξοδα παρουσίασαν µείωση µε αποτέλεσµα την
αύξηση στο κέρδος από εργασίες πριν από το κόστος χρηµατοδότησης.
Το Συγκρότηµα παρουσίασε για το έτος 2006 κέρδη πριν την αφαίρεση φόρων, τόκων και αποσβέσεων
(EBITDA) ύψους £327.592 σε σύγκριση µε £364.488 το 2005.
Η Εταιρεία επανεκτίµησε άϋλο ενεργητικό της µε αποτέλεσµα να µείωση του ενεργητικού που ανέρχεται
στις £591.683 µε αποτέλεσµα η ζηµία της εταιρείας για το 2006 να ανέλθει στις £465.758.
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7.
7.1

Ανάλυση Εισοδήµατος
Ανάλυση εισοδήµατος κατά τοµέα δραστηριότητας

Η ανάλυση του συνολικού εισοδήµατος του Συγκροτήµατος κατά τοµέα δραστηριότητας κατά τα έτη 2004,
2005 και 2006 σύµφωνα µε τις ετήσιες ελεγµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, παρατίθεται στον
πιο κάτω πίνακα:
Τοµέας ∆ραστηριότητας

2006

2005

2004

Ελεγµένα

Ελεγµένα

Ελεγµένα

£

£

£

Παροχή σύνδεσης στο διαδίκτυο

942.783

1.036.979

1.077.625

Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου

161.017

183.747

174.684

Σχεδιασµός / Ανάπτυξη Ιστοσελίδων και Λογισµικών

116.143

66.673

68.670

Φιλοξενία Ιστοσελίδων και υπηρεσίες ονοµάτων τοµέα

82.561

104.980

132.208

Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Πύλης (ePortal Services)

98.986

148.340

136.370

Άλλες Υπηρεσίες
Συνολικό Εισόδηµα

7.2

68.376

63.505

70.620

1.469.866

1.604.224

1.660.177

Ανάλυση εισοδήµατος κατά γεωγραφικό τοµέα

Λόγω του γεγονότος ότι το Συγκρότηµα διεξάγει όλες τις δραστηριότητές του στην Κύπρο, δεν
είναι εφικτό να δοθεί ανάλυση κατά γεωγραφικό τοµέα.
8.

Στόχοι και Προοπτικές

Σε συνέχεια και της πρόσφατης επιτυχηµένης δηµόσιας πρότασης από την εταιρεία HNS Limited, η
Εταιρεία θα προχωρήσει σε κινήσεις στόχος των οποίων θα είναι η περαιτέρω ανάπτυξη των εργασιών
της στην αγορά της σύνδεσης µε το διαδίκτυο. Πιο συγκεκριµένα, αυτό αναµένεται να επιτευχθεί τόσο µε
τον εµπλουτισµό του υφιστάµενου προϊόντος της όσο και µε την εισαγωγή νέων προϊόντων, ενώ έµφαση
θα δοθεί και στη βελτιστοποίηση των λειτουργικών της εξόδων.
Η Εταιρεία στοχεύει σε πρώτο στάδιο στο να ενδυναµώσει και να εµπλουτίσει το προϊόντα και τις
υπηρεσίες της, έτσι ώστε να είναι σε θέση να προσφέρει ολοκληρωµένες λύσεις στους εταιρικούς πελάτες
της. Η στρατηγική στοχεύει στην κάλυψη του φάσµατος των αναγκών των µικροµεσαίων εταιρειών, όπως
τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και υπηρεσίες διαδικτύου, συµβουλευτικές υπηρεσίες δικτυακής υποδοµής
και ασφάλειας, λογισµικές εφαρµογές καθώς και υπηρεσίες παρακολούθησης και υποστήριξης.
Μακροπρόθεσµα η Εταιρεία σκοπεύει να προσφέρει ένα πλήρες φάσµα υπηρεσιών, εφαρµογών και
υποστήριξης στους πελάτες της µε βάση το µοντέλο 'outsourcing' που αναπτύσσεται ραγδαία διεθνώς.
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9.

Κυριότερες Επενδύσεις

Παρατίθενται πιο κάτω πληροφορίες για τις κύριες επενδύσεις της Εταιρείας κατά την υπό αναφορά
περίοδο που περιλαµβάνονται στις ακόλουθες κατηγορίες του ενοποιηµένου ισολογισµού:
!

Ακίνητα και εξοπλισµός,

!

Επενδύσεις σε συνδεδεµένες εταιρείες,

!

Επενδύσεις σε εξαρτηµένες εταιρείες.

Ακίνητα και Εξοπλισµός
Στον πιο κάτω πίνακα παρατίθενται στοιχεία για τα ακίνητα και τον εξοπλισµό του Συγκροτήµατος για τα
έτη 2004, 2005 και 2006 σύµφωνα µε τις ετήσιες ελεγµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις.
Σηµειώνεται ότι από τις 15 Ιουνίου 2007 µέχρι την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου δεν
υπήρξαν οποιεσδήποτε άλλες σηµαντικές συναλλαγές.
15 Ιουνίου

2006

2005

2004

2007

Ελεγµένα

Ελεγµένα

Ελεγµένα

£

£

£

£

1.378.806

1.359.736

1.272.190

1.222.475

Τιµή κτίσης
1 Ιανουαρίου
Προσθήκες
31 ∆εκεµβρίου

21.549

19.070

87.546

49.715

1.400.355

1.378.806

1.359.736

1.272.190

1.169.339

1.099.232

981.114

838.399

25.717

70.107

118.118

142.715

1.195.066

1.169.339

1.099.232

981.114

205.299

209.467

260.504

291.076

Αποσβέσεις
1 Ιανουαρίου
Επιβάρυνση έτους / Περιόδου
31 ∆εκεµβρίου / 15 Ιουνίου 2006
Καθαρή λογιστική αξία
31 ∆εκεµβρίου
Σηµειώσεις:
(i) Στις 31 ∆εκεµβρίου 2005, η καθαρή λογιστική αξία ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού του Συγκροτήµατος
δεν συµπεριλαµβάνει εκµισθωµένα στοιχεία. Το δικαίωµα εκµίσθωσης ύψους £2.806 που αφορά το έτος 2004 έχει
εξοφληθεί.
(ii) Στις 31 ∆εκεµβρίου 2004, η καθαρή λογιστική αξία ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού του Συγκροτήµατος
συµπεριλαµβάνει εκµισθωµένα στοιχεία ύψους £2.806 (2003: £8.978).
(iii) ∆εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη επί των ακινήτων.
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Επενδύσεις Σε Εξαρτηµένες Εταιρείες
Οι εξαρτηµένες εταιρείες της Spidernet Services Public Limited είναι:
!

GO2.COM.CY LTD (73%)

!

I.C.C. EDUNET LTD (100%)

Στις 20 Νοεµβρίου 2002, η Εταιρεία αύξησε το ποσοστό συµµετοχής της στο µετοχικό κεφάλαιο της I.C.C.
Edunet Ltd, από 70% σε 75,26% αποκτώντας εξολοκλήρου τις 20.000 συνήθεις µετοχές µε ονοµαστική
αξία £1, που εκδόθηκαν από την I.C.C. Edunet Ltd κατά την πιο πάνω ηµεροµηνία.
Στις 3 Απριλίου 2003, η I.C.C. Edunet Ltd αύξησε το εκδοµένο µετοχικό της κεφάλαιο. Η Εταιρεία δεν
πήρε το κεφάλαιο που της αναλογούσε από την έκδοση και αυτό είχε ως αποτέλεσµα τη µείωση του
ποσοστού συµµετοχής της από 75,26% σε 70%.
Στις 19 Ιανουαρίου 2007, η Εταιρεία αγόρασε το υπόλοιπο ποσοστό 30% (38.364 µετοχές) της
εξαρτηµένης εταιρείας I.C.C. Edunet Ltd που κατείχε η κα. Ελένη Χαραλαµπίδου και αύξησε το ποσοστό
της στην εν λόγω εταιρεία από 70% σε 100%, εξολοκλήρου κατοχή.

Επενδύσεις Σε Συνδεδεµένες Εταιρείες
Συνδεδεµένη εταιρεία για το Συγκρότηµα είναι η Spidertrade Securities and Financial Services Limited µε
ποσοστό συµµετοχής στο µετοχικό κεφάλαιο της ύψους 49,75%. Το Συγκρότηµα είχε αναγνωρίσει, το
2002, ζηµία αποµείωσης στην επένδυση για το λόγο ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συγκροτήµατος δεν
ανάµενε οφέλη από τη συνδεδεµένη εταιρεία λόγω των δυσµενών προοπτικών της χρηµατοοικονοµικής
αγοράς στην οποία λειτουργεί και των οικονοµικών αποτελεσµάτων της τα τελευταία έτη.
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2005, το Συγκρότηµα περιλαµβάνει την επένδυση αυτή στη δίκαιη αξία της. Τυχόν
πλεόνασµα που προκύπτει από την αναγνώριση στη δίκαιη αξία µεταφέρεται στο αποθεµατικό
επανεκτίµησης. ∆εν έχει γίνει καµιά αλλαγή στην αξία αποθεµάτων της Spidertrade µέχρι τις 31
∆εκεµβρίου 2006, λόγω του ότι η εταιρεία Spidertrade είναι αδρανής τα τελευταία χρόνια.
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10.

Κεφάλαια και Κεφαλαιακή ∆ιάρθρωση

Παρατίθενται παρακάτω πληροφορίες για το κεφάλαιο της Εταιρείας και για την κεφαλαιακή διάρθρωσή
του για τα έτη 2004, 2005 και 2006 σύµφωνα µε τις ετήσιες ελεγµένες ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις.
10.1

Μετοχικό Κεφάλαιο και Αποθεµατικά

Παρατίθενται παρακάτω πληροφορίες για το κεφάλαιο του Συγκροτήµατος και για την κεφαλαιακή
διάρθρωσή του για τα έτη 2004, 2005 και 2006.
2006

2005

2004

Ελεγµένα

Ελεγµένα

Ελεγµένα

£

£

£

4.000.000

4.000.000

4.000.000

2.759.880

2.759.880

2.759.880

213.102

213.102

213.102

(567)

(567)

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Εγκεκριµένο
40.000.000 µετοχές £0,10 η κάθε µια
Εκδοµένο
27.598.798 µετοχές £0,10 η κάθε µια
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ
Αποθεµατικά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο
1 Ιανουαρίου και 31 ∆εκεµβρίου
Αποθεµατικό Συναλλαγµατικών ∆ιαφορών
1 Ιανουαρίου και 31 ∆εκεµβρίου
Αποθεµατικό Επανεκτίµησης
Πλεόνασµα από επανεκτίµηση επένδυσης σε συνδεδεµένη εταιρεία

152.440

152.440

-

31 ∆εκεµβρίου

152.440

152.440

-

(2.950.290)

(2.910.472)

(2.878.875)

(465.758)

(39.818)

(31.597)

31 ∆εκεµβρίου

(3.416.048)

(2.950.290)

(2.910.472)

Σύνολο αποθεµατικών 31 ∆εκεµβρίου

(3.050.506)

(2.585.315)

(2.697.937)

Αποθεµατικό προσόδου
1 Ιανουαρίου
Ζηµιά για το έτος

Στις 12 Φεβρουαρίου, 2007 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε την αύξηση του εγκεκριµένου
µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας από 40.000.000 σε 60.000.000 µετοχές και την αύξηση του εκδοµένου
µετοχικού κεφαλαίου από 27.598.798 σε 41.398.197 µετοχές ονοµαστικής αξίας £0,10 η κάθε µια µε την
έκδοση και παραχώρηση ∆ικαιωµάτων Προτίµησης προς τους µετόχους της Εταιρείας.
10.2

Κεφαλαιακή ∆ιάρθρωση

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται στοιχεία για την κατάσταση του χρηµατοοικονοµικού χρέους και
των ιδίων κεφαλαίων του Συγκροτήµατος. ∆εν έχει γίνει οποιαδήποτε σηµαντική µεταβολή στα ποσά µέχρι
την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου (βλέπε Μέρος ∆17.5).
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2006
Ελεγµένα
£

∆ΑΝΕΙΣΜΟΣ
Ολικό τρέχον χρέος
Εξασφαλισµένο

1.130.859
540.978

Εγγυηµένο
Μη εξασφαλισµένο / Μη εγγυηµένο

2.401
587.480

Ολικό µακροπρόθεσµο χρέος

420.493

Εξασφαλισµένο
Εγγυηµένο

397.614
7.201

Μη εξασφαλισµένο / Μη εγγυηµένο

15.678
(290.626)
2.759.880

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό Κεφάλαιο

0
(3.050.506)

Νόµιµο αποθεµατικό
Άλλα αποθεµατικά

1.260.726

ΟΛΙΚΟ

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται στοιχεία για την κατάσταση του καθαρού χρηµατοοικονοµικού
χρέους του Συγκροτήµατος. ∆εν έχει γίνει οποιαδήποτε σηµαντική µεταβολή στα ποσά µέχρι την
ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου (βλέπε Μέρος ∆17.5).
2006
Ελεγµένα
£

Μετρητά
Αντίστοιχα µετρητών

35.243
0

Επενδύσεις για εµπορία
Ρευστότητα

0
35.243

Τρέχον λογαριασµός εισπρακτέος

496.248

Τρέχον τραπεζικό δάνειο

477.843

Τρέχον µέρος µακροπρόθεσµου δανείου
Άλλον τρέχον χρηµατοοικονοµικό δάνειο

65.536
587.480

Τρέχον χρηµατοοικονοµικό δάνειο

1.130.859

Καθαρό τρέχον χρηµατοοικονοµικό χρέος

599.368

Μακροπρόθεσµα δάνεια

397.614

Χρεόγραφα εκδοµένα
Άλλα µακροπρόθεσµα δάνεια

22.879

Μακροπρόθεσµο χρηµατοοικονοµικό χρέος

420.493

Καθαρό χρηµατοοικονοµικό χρέος

1.019.861
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η

Αναφορικά µε το κεφάλαιο κίνησης της Εταιρείας, κατά τη 31 ∆εκεµβρίου 2006, αν εξαιρεθούν τα
αναβαλλόµενα έσοδα, οι τρέχουσες υποχρεώσεις του Συγκροτήµατος υπερβαίνουν το κυκλοφορούν
ενεργητικό του κατά £303.634. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, αφού έχει ανανεώσει τις τραπεζικές
του διευκολύνσεις για το έτος 2007, έχει αξιολογήσει τις προοπτικές και προϋπολογισµούς του
Συγκροτήµατος και είναι της γνώµης ότι το Συγκρότηµα έχει την ικανότητα να συνεχίσει ως συνεχιζόµενη
δραστηριότητα.
Ο ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι πιστεύουν ότι το κεφάλαιο κίνησης της Εταιρείας επαρκεί για τις τρέχουσες
δραστηριότητές της, τουλάχιστο για τους επόµενους 12 µήνες από την ηµεροµηνία του παρόντος
Ενηµερωτικού ∆ελτίου, και ότι µε το προϊόν της παρούσας Έκδοσης, το κεφάλαιο κίνησης της Εταιρείας
θα είναι αρκετό για να καλύψει τις µελλοντικές ανάγκες της σε σχέση µε το επενδυτικό της πρόγραµµα.
Στις 9 Φεβρουαρίου 2007, η Εταιρεία αναδιοργάνωσε τις τραπεζικές της διευκολύνσεις που ισχύουν και
για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2006. Στις 9 Φεβρουαρίου, το Συγκρότηµα επίσης έλαβε
επιπρόσθετα δάνεια ύψους £500.000 µέρος των οποίων χρησιµοποιήθηκαν για την αποπληρωµή
υφιστάµενων δανείων.
Οι όροι και οι προϋποθέσεις των δανείων είναι ως ακολούθως:
i)

∆άνειο τακτής προθεσµίας ύψους £400.000 µε κυµαινόµενο επιτόκιο που θα αποτελείται από το κάθε
φορά καθοριζόµενο από την Τράπεζα Βασικό Επιτόκιο (4,50 ποσοστιαίες µονάδες), προσαυξηµένο
κατά 1,75 εκατοστιαίες µονάδες.

ii)

∆άνειο τακτής προθεσµίας ύψους £100.000 µε κυµαινόµενο επιτόκιο που θα αποτελείται από το κάθε
φορά καθοριζόµενο από την Τράπεζα Βασικό Επιτόκιο (4,50 ποσοστιαίες µονάδες), προσαυξηµένο
κατά 1,75 εκατοστιαίες µονάδες.

Επιπρόσθετα, στις 9 Φεβρουαρίου 2007, εγκρίθηκε αύξηση του ορίου τρεχούµενου λογαριασµού κατά
£250.000. Τα τραπεζικά παρατραβήγµατα είναι εξασφαλισµένα µε τις εξασφαλίσεις των δανείων. Τα
τραπεζικά παρατραβήγµατα φέρουν ετήσιο επιτόκιο 1,75% µέχρι 3,5% πάνω από το βασικό επιτόκιο και
είναι πληρωτέα σε πρώτη ζήτηση.
10.3

Προέλευση και Χρήση Ταµειακών Ροών της Εταιρείας

Παρατίθεται πιο κάτω η ενοποιηµένη κατάσταση ταµειακών ροών του Συγκροτήµατος για τα έτη 2004,
2005 και 2006. Περαιτέρω ανάλυση των ταµειακών ροών από εργασίες παρατίθεται στις σηµειώσεις επί
των ελεγµένων ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων.
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Ενοποιηµένη Κατάσταση Ταµειακών Ροών

2006

2005

2004

Ελεγµένα

Ελεγµένα

Ελεγµένα

£

£

£

(465.758)

(39.818)

(35.421)

Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού

70.107

118.118

142.715

Αποσβέσεις στοιχείων άυλου ενεργητικού

61.700

198.920

156.322

Ροή µετρητών από εργασίες
Ζηµία έτους πριν από τη φορολογία
Αναπροσαρµογές για:

∆ιαγραφή αξίας στοιχείων άυλου ενεργητικού
Τόκοι εισπρακτέοι
∆ιαγραφή εµπορικής εύνοιας
Τόκοι πληρωτέοι
∆ιαγραφή αποθεµατικού συναλλαγµατικής διαφοράς

591.683

-

-

(113)

(127)

(48)

-

17.215

-

54.462

70.358

67.172

567

-

-

Αναβαλλόµενα έσοδα

(43.903)

(3.321)

(16)

Κέρδος από εργασίες πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης

268.745

361.345

330.724

Μείωση/(αύξηση) στις εµπορικές και άλλες απαιτήσεις
(Μείωση)/αύξηση στους εµπορικούς και άλλους πληρωτέους λογαριασµούς
(Μείωση)/αύξηση στα ποσά οφειλόµενα από συγγενικές εταιρείες
Ροή µετρητών από εργασίες
Τόκοι που εισπράχθηκαν
Καθαρή ροή µετρητών από εργασίες

25.398

(29.241)

(48.503)

(78.560)

61.750

43.926

(7.971)

(24.892)

-

207.612

368.962

326.147

113

127

48

207.725

369.089

326.195

(19.070)

(87.546)

(49.715)

Ροή µετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού
Αγορά στοιχείων άυλου ενεργητικού

(140.226)

(143.089)

(155.760)

Καθαρή ροή µετρητών για επενδυτικές δραστηριότητες

(159.296)

(230.635)

(205.475)

Αποπληρωµή δανείων

(56.661)

(32.321)

(1.915)

Χορήγηση δανείου

150.000

7.163

388.459

Ροή µετρητών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Χρηµατοδότηση για ενοικιαγορά οχήµατος
Πληρωµές για δόσεις ενοικιαγοράς
Τόκοι που πληρώθηκαν
Καθαρή ροή µετρητών από/(για)χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Καθαρή αύξηση µετρητών και αντίστοιχων µετρητών

-

12.007

-

(2.405)

(3.429)

(10.224)

(54.462)

(70.358)

(67.172)

36.472

(86.938)

309.148

84.901

51.516

429.868

Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στην αρχή του έτους

(527.501)

(579.017)

(1.008.885)

Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στο τέλος του έτους

(442.600)

(527.501)

(579.017)

Τα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών αποτελούνται από:
Μετρητά στο ταµείο και στην τράπεζα
Τραπεζικά παρατραβήγµατα
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10.4

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.
Το καθαρό προϊόν της Έκδοσης µετά την αφαίρεση των εξόδων της Έκδοσης, θα χρησιµοποιηθεί όπως
αναφέρεται στο Μέρος ∆11 για την ανάπτυξη των εργασιών της Εταιρείας και για την ενδυνάµωση του
κεφαλαίου κίνησης.
Κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου η Εταιρεία δεν είχε συνάψει οποιαδήποτε άλλη
ουσιαστική δανειακή επιβάρυνση πέραν αυτών που περιλαµβάνονται στις ελεγµένες ενοποιηµένες
οικονοµικές καταστάσεις κατά τις 31 ∆εκεµβρίου 2005.
11.

∆ιοίκηση και Εποπτεία

11.1

Μέλη ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ∆ιεύθυνσης

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας απαρτίζεται από τους ακόλουθους:
Ερµής Ν. Στεφάνου

-

Πρόεδρος (διορίστηκε 9/1/2007) -Μη Εκτελεστικός

Χρίστος Κωνσταντίνου

-

∆ιευθύνων Σύµβουλος -Εκτελεστικός

Αλέξης Φ. Φωτιάδης

-

Σύµβουλος -Μη Εκτελεστικός

Ανδρέας Ελευθεριάδης

-

Σύµβουλος -Μη Εκτελεστικός

Σώτος Ν. Στεφάνου

-

Σύµβουλος (διορίστηκε 9/1/2007) -Μη Εκτελεστικός

Τα µέλη της διεύθυνσης της Εταιρείας, είναι τα ακόλουθα:
Χρίστος Κωνσταντίνου

-

∆ιευθύνων Σύµβουλος -Εκτελεστικός

Σταύρος Θεοφίλου

-

∆ιευθυντής Τµήµατος Επιχειρησιακών Λύσεων

Ranko Zivojnovic

-

∆ιευθυντής Τεχνολογίας

Κύπρος Ιωάννου

-

∆ιευθυντής Τµήµατος Εξυπηρέτησης Πελατών

Ανδρέας Μιχάηλου

-

∆ιευθυντής Οµάδας Προγραµµατιστών / Εσωτερικά Έργα

Ανδρέας Ανδρέου

-

∆ιευθυντής Οµάδας Προγραµµατιστών / Εξωτερικά Έργα

Βιογραφικά και ιδιότητα των διοικητικών συµβούλων και µελών της διεύθυνσης παρατίθενται στο
Μέρος ∆11.4 και ∆11.5.
11.2

∆ηλώσεις Μελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου και Μελών ∆ιεύθυνσης της Εταιρείας

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

∆εν έχουν οικογενειακούς δεσµούς µε µέλη των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων
της Εταιρείας ή διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας µε εξαίρεση το γεγονός ότι οι κ.κ. Ερµής
Στεφάνου και Σώτος Στεφάνου είναι αδέλφια.

ii.

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

iii.

∆εν συµµετείχαν σε 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 ρυθµιστικών αρχών (συµπεριλαµβανοµένων τυχόν επαγγελµατικών
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οργανώσεων) και δεν έχουν παρεµποδιστεί από δικαστήριο να ενεργούν µε την ιδιότητα του
µέλους διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου ενός εκδότη ή να παρέµβουν στη
διαχείριση ή στο χειρισµό των υποθέσεων ενός εκδότη.
v.

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

vi.

Οι υποχρεώσεις που έχουν έναντι της Εταιρείας δεν τους δηµιουργούν οποιαδήποτε σύγκρουση
συµφερόντων µε τα ιδιωτικά τους συµφέροντα ή άλλες υποχρεώσεις τους.

vii.

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

11.3

Γραµµατέας και Σύµβουλοι

Γραµµατέας: Αντρέας Ζωπηάτης
Ελεγκτές: KPMG, Μέγαρο Έλµα, Μνασιάδου 10, 1065 Λευκωσία.
Νοµικοί Σύµβουλοι: Γεωργιάδης και Πελίδης, Eagle House, Λεωφ. Κυριάκου Μάτση 16, 1082 Λευκωσία.
∆ιενεργήσαντες την ανεξάρτητη εµπεριστατωµένη οικονοµική µελέτη: Moore Stephens Stylianou & Co
Ανάδοχος Υπεύθυνος Σύνταξης: Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ.
11.4

Βιογραφικά Σηµειώµατα και Ιδιότητα Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και της Ανώτατης

∆ιεύθυνσης της Εταιρείας
Μέλη ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Ερµής Ν. Στεφάνου

Είναι κάτοχος πτυχίου Bachelor στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων από το

Πρόεδρος –Μη Εκτελεστικός

Wharton School of Business-University Pennsylvania της Αµερικής.
Ηγείται τις διάφορες οικογενειακές επιχειρήσεις όπως Alpha Copy
(διανοµέας ΝΟΚΙΑ στην Ελλάδα, Κύπρο, Βαλκάνια και άλλες χώρες),
Aeolos Travel (θυγατρική της TUI στην Κύπρο). Έχει κερδίσει σηµαντική
θέση στον τοµέα τηλεπικοινωνιών δηµιουργώντας αρχικά την ιθύνουσα
εταιρεία TeleDev East µε παρουσία στο Tatarstan-Kazan κατά τη
διάρκεια δύσκολων καιρών το 1999.

Χρίστος Κωνσταντίνου

Σπούδασε στο πανεπιστήµιο Rutgers των ΗΠΑ Computer Engineering,

∆ιευθύνων Σύµβουλος -Εκτελεστικός

BSc 1978, Digital Signal Processing and Control Systems, MSc 1979,
και συνέχισε στο PhD πρόγραµµα (ABD), µε διατριβή “Theoretical
Aspects of Kalman Filtering”. Παράλληλα µε την επαγγελµατική του
καριέρα συνέχισε την ακαδηµαϊκή του µόρφωση στη ∆ιοίκηση
Επιχειρήσεων (MBA), στο Boston University. Παράλληλα µε την έρευνα
ανάπτυξε εκπαιδευτική καριέρα διδάσκοντας το 1980 στο Somerset
County College και από το 1978 ως το 1983 ως βοηθός καθηγητής στο
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πανεπιστήµιο του Rutgers. ∆ιετέλεσε επίσης ερευνητής το 1983 στην
Ιατρική σχολή του ιδίου πανεπιστηµίου. Από το 1984 ως το 1987
εργάστηκε στην εταιρεία Numerix Corporation στις θέσεις αναλυτή
εφαρµογών και προϊστάµενου αναλυτή. Το 1987 εργάστηκε στη Star
Technologies Inc. στη θέση του διευθυντή προϊόντων και µετέπειτα στη
Silicon Graphics Inc. αναλαµβάνοντας της θέσης του Pre-Sales Systems
Engineer / Senior Project Engineer. Επέστρεψε στην Κύπρο το 1994 και
είναι ένας από του ιδρυτές της εταιρείας SpiderNet Services Public
Limited. Ανέλαβε την διοίκηση της εταιρείας ως ∆ιευθύνων Σύµβουλος,
θέση που κατέχει µέχρι σήµερα.
Αλέξης Φ. Φωτιάδης

Αποφοίτησε το 1991 από το Massachusetts Institute of Technology

Σύµβουλος –Μη Εκτελεστικός

(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.

Ανδρέας Ελευθεριάδης

Σπούδασε ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων / Μάρκετινγκ στο πανεπιστήµιο Pace

Σύµβουλος –Μη Εκτελεστικός

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.
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Σώτος Ν. Στεφάνου

Σπούδασε Hotel Management & Tourism στο Centre International de

Σύµβουλος –Μη Εκτελεστικός

Glion Hotellerie/Tourism (1988). Κατά τη διάρκεια των σπουδών του έχει
εργαστεί σε διάφορες εταιρείες όπως Corfu Hilton, Kuoni Travel Head
Quarters και TUI-Mallorca. Από τον Ιούλιο του 1988 ανέλαβε τη διοίκηση
της

εταιρείας

Aeolos

Travel

ως

∆ιευθύνων

Σύµβουλος.

Είναι

γραµµατέας του American Society of Travel Agents (ASTA) Κύπρου,
µέλος του Skal International, µέλος του Hotel & Catering International
Management Association (HCIMA) και µέλος του Rotary Club.

Η επαγγελµατική διεύθυνση των ∆ιοικητικών Συµβούλων της Εταιρείας είναι η έδρα της Εταιρείας, οδός
οδό Ιάσονος 1, 1082 Λευκωσία.

Μέλη Ανώτατης ∆ιεύθυνσης
Σταύρος Θεοφίλου

Είναι κάτοχος πτυχίου στην ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων από το Οικονοµικό

∆ιευθυντής Τµήµατος Επιχειρησιακών

Τµήµα της Σχολής Νοµικών, Οικονοµικών & Πολιτικών Επιστηµών του

Λύσεων

Α.Π.Θ. Η θητεία του στον τοµέα της Πληροφορικής και των
Τηλεπικοινωνιών

ξεκίνησε

το

1985.

Αρχικά

εργάστηκε

ως

προγραµµατιστής και στην συνέχεια ως µηχανικός σχεδιασµού και
υλοποίησης Τοπικών ∆ικτύων, ενώ από το 1991 ως Μηχανικός
Πωλήσεων µε ειδίκευση σε τεχνολογίες αιχµής της εποχής. Το 1997
ανέλαβε την διεύθυνση του τµήµατος πωλήσεων µεγάλης εταιρίας
διανοµής προϊόντων υψηλής τεχνολογίας στην Κύπρο. Τον Ιανουάριο
του 2003 προσλήφθηκε σαν Σύµβουλος στο Τµήµα Επιχειρησιακών
Λύσεων της SpiderNet και από το Νοέµβριο του 2004 έχει αναλάβει την
διεύθυνση του τµήµατος.
Ranko Zivojnovic

Είναι απόφοιτος του πανεπιστηµίου στο Σαράγεβο. Εργάστηκε ως

∆ιευθυντής Τεχνολογίας

Μηχανολόγος συστηµάτων µε εκτεταµένη πείρα στην ανάπτυξη
λογισµικών συστηµάτων και στη σύνδεση δικτύων. Κατά την περίοδο
1993-1995 εργάστηκε ως Ανώτερος Μηχανολόγος στον τηλεοπτικό
σταθµό Α1 στα Σκόπια όπου ηγήθηκε της οµάδας εγκατάσταση Internet
στο σταθµό αυτό. ∆ιετέλεσε διευθυντής του NOC (Κέντρο Ελέγχου
∆ικτύου) και του τεχνικού τµήµατος της εταιρείας SpiderNet και από το
2003 είναι ∆ιευθυντής Τεχνολογίας της ίδιας Εταιρείας.

Κύπρος Ιωάννου

Από το 2002 µέχρι σήµερα παρακολουθεί µαθήµατα στο Cyprus College

∆ιευθυντής Τµήµατος Εξυπηρέτησης

στον κλάδο Συστηµάτων Πληροφορικής (BSc MIS). Εργάστηκε στη

Πελατών

εταιρεία σαν Λειτουργός Εξυπηρέτησης Πελατών από το Μάιο του 2004
µέχρι το Μάιο του 2005 όπου ανέλαβε τη διεύθυνση του Τµήµατος.
Σήµερα είναι υπεύθυνος για την λειτουργία και ανάπτυξη του τµήµατος,
τον χειρισµό παραπόνων και την προώθηση και παρακολούθηση
πωλήσεων για τις προσωπικού τύπου υπηρεσίες. Επιπρόσθετα, έχει
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παρακολουθήσει εκπαιδευτικά σεµινάρια πωλήσεων και εξυπηρέτησης
πελατών.
Ανδρέας Μιχάηλου

Είναι κάτοχος BSc Computer Science. Από τον Ιούλιο του 2000 είναι

Υπεύθυνος Οµάδας Προγραµµατιστών /

υπεύθυνος οµάδας προγραµµατιστών για τα εσωτερικά έργα της

Εσωτερικά Έργα

εταιρείας Spidernet Services Public Ltd όπου καλύπτουν το σχεδιασµό,
ανάπτυξη, συντήρηση λογισµικών εφαρµογών και ανάλυση δεδοµένων
χρησιµοποιώντας κυρίως πλατφόρµα .ΝΕΤ και MS SQL Server για την
κάλυψη των αναγκών της Εταιρείας κυρίως στην δηµιουργία, ανανέωση,
συντήρηση, και τιµολόγηση πελατών. Επίσης, είναι υπεύθυνος για την
ανάπτυξη λογισµικών για διαχείριση περιεχοµένου ιστοσελίδας και
ηλεκτρονικού εµπορίου για την κάλυψη αναγκών της Εταιρείας και για
κάλυψη των εταιρικών πελατών της Spidernet.

Ανδρέας Ανδρέου

Εργάστηκε για περισσότερο από 7 χρόνια στο τοµέα της ανάπτυξης

Υπεύθυνος Οµάδας Προγραµµατιστών /

λογισµικών συστηµάτων µε αποδεδειγµένη εµπειρία στην ικανότητα

Εξωτερικά Έργα

διαχείρισης οµάδας έργων και µε πολύ καλές ικανότητες σχεδιασµού,
ανάλυσης, προγραµµατισµού και συντήρησης έργων χρησιµοποιώντας
κυρίως τεχνολογίες .NET (MCP) και SQL Server. Σήµερα είναι
Υπεύθυνος Οµάδας Προγραµµατιστών / Εξωτερικά έργα της εταιρείας
Spidernet.

Η επαγγελµατική διεύθυνση της Ανώτατης ∆ιεύθυνσης της Εταιρείας είναι η έδρα της Εταιρείας, οδός
Ιάσονος 1, 1082 Λευκωσία.
11.5

Συµµετοχή Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και Ανώτατης ∆ιεύθυνσης στη ∆ιοίκηση

Άλλων Εταιρειών ή Συνεταιρισµών
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι συµµετοχές των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στα
διοικητικά συµβούλια άλλων εταιρειών ή συνεταιρισµών κατά τα τελευταία πέντε χρόνια.
Όνοµα Μέλους ∆ιοικητικού Συµβουλίου και Ονόµατα Εταιρειών ή

Καθεστώς Εταιρείας

Συµµετοχή

Συνεταιρισµών

(Ιδιωτική ή δηµόσια)

Σήµερα

F&S Finance Ltd

Ιδιωτική

Ναι

F&S Telecom Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Francoudi & Stephanou Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Goodhope Investments Co. Ltd

Ιδιωτική

Ναι

HNS Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Logica Developments Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Teledev East Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Thunderworx Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Primetel Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Alert Management Services Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Ερµής Ν. Στεφάνου
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Χρίστος Κωνσταντίνου
ICC Edunet Ltd

Ιδιωτική

Ναι

GO2.COM.CY Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Ερευνητικό Κέντρο και Εκκολαπτήριο Επιχειρήσεων ΕΡΜΗΣ

Ιδιωτική

Ναι

Blue Sky (Επιτραπέζιο Νερό) Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Go.com.cy Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Ilonas´s Estates Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Maria Photiades Holdings Co. Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Photos Photiades Distributors Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Photos Photiades Group Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Photos Photiades Investment Holding Co. Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Spider Communication (Spider Com) Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Φώτος Φωτιάδης & Σία Λτδ

Ιδιωτική

Ναι

Φώτος Φωτιάδης Ζυθοβιοµηχανία Λτδ

Ιδιωτική

Ναι

Φώτος Φωτιάδης Κτηµατική Λτδ

Ιδιωτική

Ναι

ICC Edunet Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Μιχάλης Κώστα Εµπορική Εταιρεία Λτδ

Ιδιωτική

Ναι

Βασιλικόν Οινοποιείο Κυπερούντας Λτδ

Ιδιωτική

Ναι

Cyprus International Institute for the Environment & Public Health (CII)

Ιδιωτική

Ναι

Ιδιωτική

Ναι

Aeolos Investments Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Federated Agencies Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Aeolos Swiss (Capo Bay) Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Hollandia Enterprises Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Aeolos Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Hollandia Aviation Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Aeolos Cyprus Travel Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Alert Management Services Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Two Serve Management Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Tui Destinations Ltd

Ιδιωτική

Ναι

V.M. Mantovani Plotin Travel Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Xidias Coaches Ltd

Ιδιωτική

Ναι

Aeolos Travel

Ιδιωτική

Ναι

Aeolos Liban SAL

Ιδιωτική

Ναι

Αλέξης Φ. Φωτιάδης

Ανδρέας Ελευθεριάδης
A. S. Cyprus College Ltd
Σώτος Ν. Στεφάνου

Τα Μέλη της Ανώτατης ∆ιεύθυνσης της Εταιρείας δεν συµµετέχουν σε διοικητικά συµβούλια άλλων
εταιρειών.
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11.6

Αµοιβές και Οφέλη Μελών Οργάνων ∆ιοίκησης, ∆ιεύθυνσης και Εποπτείας

Πιο κάτω παρατίθενται πληροφορίες για τις αµοιβές των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας
όπως και των ελεγκτών, σύµφωνα µε τις ελεγµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για τα έτη
2004, 2005 και 2006.
2006

2005

2004

Ελεγµένα

Ελεγµένα

Ελεγµένα

£

£

£

36.116

36.695

38.992

14.900

12.200

11.940

51.016

48.895

50.932

Αµοιβή ∆ιοικητικού Συµβουλίου
- ως εκτελεστικοί σύµβουλοι
Αµοιβή Ελεγκτών

11.7

Συµβάσεις Μελών των ∆ιοικητικών, ∆ιαχειριστικών Ή Εποπτικών Οργάνων

∆εν υπάρχουν συµβάσεις παροχής υπηρεσιών που συνδέουν τα µέλη των διοικητικών, διαχειριστικών ή
εποπτικών οργάνων µε την Εταιρεία και οι οποίες προβλέπουν την παροχή οφέλους κατά τη λήξη τους.
Κανένα από τα µέλη των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων δεν έχει ή είχε κατά το
τελευταίο και τρέχον οικονοµικό έτος οποιοδήποτε οικονοµικό συµφέρον σε µη συνήθεις συναλλαγές µε
την Εταιρεία.
Κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου, κανένα από τα Μέλη των ∆ιοικητικών,
∆ιαχειριστικών ή Εποπτικών Οργάνων δεν έχει οποιοδήποτε οικονοµικό συµφέρον άµεσο ή έµµεσο σε
οποιαδήποτε περιουσία που αποκτήθηκε κατά τα δυο χρόνια που προηγούνται του παρόντος
Ενηµερωτικού ∆ελτίου ή που σκοπεύεται να αποκτηθεί από την Εταιρεία, ή έχει ουσιαστικό συµφέρον σε
συµβόλαιο ή συµφωνία µε ειδικούς όρους σε σχέση µε τις εργασίες την Εταιρεία, εκτός όσον αφορά
µετοχές εισηγµένων ή δηµόσιων εταιρειών που είναι δυνατό να κατέχουν ως επενδυτές.
∆εν υπάρχουν σηµαντικές συµβάσεις που υφίστανται ή υφίσταντο κατά την ηµεροµηνία του παρόντος
Ενηµερωτικού ∆ελτίου, στις οποίες µέλη των οργάνων διοίκησης, διεύθυνσης και εποπτείας της Εταιρείας
είχαν άµεσα ή έµµεσα ουσιώδες συµφέρον.
∆εν υπάρχουν συναλλαγές των µελών των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων µε την
Εταιρεία.
11.8

Θητεία και Λειτουργία ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Κάθε πέντε χρόνια, κατά την ετήσια γενική συνέλευση της εταιρείας, το ένα πέµπτο των εκάστοτε
συµβούλων της εταιρείας, ή εάν ο αριθµός τους δεν είναι πέντε ή πολλαπλάσιος των πέντε, τότε ο αριθµός
που είναι πλησιέστερος προς το ένα πέµπτο θα αποχωρούν από το αξίωµα τους. Ο σύµβουλος που
αποχωρεί θα δικαιούται να είναι υποψήφιος για επανεκλογή.
Σύµφωνα µε το άρθρο 87 του καταστατικού της Εταιρείας, όλες οι εργασίες της Εταιρείας τελούν υπό τη
διεύθυνση των Συµβούλων της, οι οποίοι και θα µπορούν να πληρώνουν όλα τα έξοδα σε σχέση µε την
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προαγωγή της Εταιρείας, θα µπορούν να ασκούν όλες τις εξουσίες της Εταιρείας που θα απαιτούνται από
το Νόµο ή από το καταστατικό αυτό να ασκούνται από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση.
12.

Προσωπικό Εταιρείας

Οι υπάλληλοι της Εταιρείας κατά τις 31 ∆εκεµβρίου για τα έτη 2004 – 2006 ως και την ηµεροµηνία του
Ενηµερωτικού ∆ελτίου είχαν ως ακολούθως:
Ηµεροµηνία

2006

2005

2004

25

37

32

Ενηµερωτικού
∆ελτίου

Αριθµός Υπαλλήλων

29

Η Εταιρεία δε χρησιµοποιεί σηµαντικό αριθµό υπαλλήλων µερικής απασχόλησης.
13.

Μετοχικό Κεφάλαιο, Κύριοι Μέτοχοι και Συµµετοχές Μελών της ∆ιοίκησης, ∆ιεύθυνσης και

Προσωπικού
Πληροφορίες για το Μετοχικό Κεφάλαιο
Κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου, το Εγκεκριµένο Μετοχικό Κεφάλαιο της
SpiderNet Services Public Limited ανέρχεται σε £4.000.000 διαιρεµένο σε 40.000.000 µετοχές
ονοµαστικής αξίας £0,10 η κάθε µια. Το Εκδοµένο Μετοχικό Κεφάλαιο της SpiderNet Services Public
Limited ανέρχεται σε £2.759.880 διαιρεµένο σε 27.598.798 συνήθεις µετοχές ονοµαστικής αξίας £0,10 η
κάθε µια.
Στις 12 Φεβρουαρίου 2007, σε συνεδρία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αποφασίστηκαν τα εξής:
(α) Η αύξηση του εγκεκριµένου κεφαλαίου της Εταιρείας από 40.000.000 σε 60.000.000 µετοχές και
(β) Η αύξηση του εκδοµένου κεφαλαίου από 27.598.798 σε 41.398.197 µετοχές, ονοµατικής αξίας £0,10
η µια, µέσω της έκδοσης και παραχώρησης ∆ικαιωµάτων Προτίµησης (Rights) προς τους µετόχους της
εταιρείας, µε αναλογία ένα (1) ∆ικαίωµα Προτίµησης για κάθε µία (1) µετοχή. Κάθε δύο (2) ∆ικαιώµατα
Προτίµησης που θα εξασκούνται θα µετατρέπονται σε µία (1) πλήρως πληρωθείσα νέα µετοχή µε τιµή
εξάσκησης £0,10.
Στη συνέχεια, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση ηµεροµηνίας 5 Ιουλίου 2007, εγκρίθηκαν οµόφωνα τα πιο
πάνω.
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Η διαµόρφωση του κεφαλαίου της Εταιρείας από το έτος ίδρυσης της µέχρι σήµερα είναι:
Ηµεροµηνία

Περιγραφή έκδοσης

Μετοχές που

Ονοµα-

Σύνολο

Σύνολο

εκδόθηκαν

στική

µετοχών

εκδοµένου

13/09/1995

Αξία

κεφαλαίου

£

£

10.000

1,00

10.000

£10.000

30/01/1997

Έκδοση µετοχών

65.000

1,00

75.000

£75.000

28/06/1999

Έκδοση µετοχών

100.000

1,00

175.000

£175.000

28/12/1999

Έκδοση µετοχών

165.789

1,00

340.789

£340.789

28/12/1999

Έκδοση µετοχών

1.022.770

1,00

1.363.559

£1.363.559

31/12/1999

Υποδιαίρεση 1:10

0

0,10

13.635.590

£1.363.559

06/04/2000

Έκδοση µετοχών

13.963.208

0,10

27.598.798

£2.759.880

Όλες οι µετοχές ανήκουν στην ίδια κατηγορία και έχουν τα ίδια δικαιώµατα. ∆εν υπάρχουν µετοχές που
δεν αντιπροσωπεύουν κεφάλαιο.
∆εν κατέχονται οποιεσδήποτε µετοχές της Εταιρείας από την ίδια ή για λογαριασµό της, ή από
εξαρτηµένες της εταιρείες.
∆εν υφίσταται επίσης οποιαδήποτε δέσµευση για αύξηση του κεφαλαίου της Εταιρείας, πέραν της
παρούσας Έκδοσης ∆ικαιωµάτων Προτίµησης.
∆εν υφίσταται δικαίωµα προαίρεσης ή συµφωνία υπό όρους ή άνευ όρων που προβλέπει ότι το κεφάλαιο
οποιουδήποτε µέλους της Εταιρείας θα αποτελέσει το αντικείµενο δικαιώµατος προαίρεσης.
Κύριοι Μέτοχοι
Κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου, οι µέτοχοι που κατέχουν άµεσα ή έµµεσα
ποσοστό πέραν του 5% του εκδοθέντος µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας είναι:
Μέτοχος

Άµεση

%

Συµµετοχή
HNS Limited
Χρίστος Κωνσταντίνου
Σώτος Στεφάνου

1

Έµµεση

%

Συµµετοχή

%

Συµµετοχή

13.222.641

47,91

0

0

13.222.641

47,91

2.492.604

9,03

0

0

2.492.604

9,03

2.621.886

9,50

2.621.886

9,50

5.243.772

19,00

20.959.017

75,94

Σύνολο
1

Συνολική

Στο σύνολο των µετοχών που κατέχει συνυπολογίζεται η έµµεση συµµετοχή που προκύπτει µέσω των µετοχών που

κατέχει ο αδελφός του κ. Στέφανος Στεφάνου (2.621.886 µετοχές).

Τα ποσοστά των µεγαλοµετόχων µετά την εξάσκηση των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης είναι δυνατό να
διαφοροποιηθούν ανάλογα µε τον αριθµό των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης που θα επιλέξουν να
εξασκήσουν. Πρέπει να σηµειωθεί ότι οι κύριοι µέτοχοι της Εταιρείας, HNS Limited και κ. Χρίστος
Κωνσταντίνου στους οποίους αναλογούν 13.222.641 και 2.492.604 ∆ικαιώµατα Προτίµησης αντίστοιχα,
προτίθενται να εξασκήσουν όλα τα ∆ικαιώµατα Προτίµησης που τους αναλογούν.
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Σε περίπτωση που µετά τη λήξη της Περιόδου Εξάσκησης των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης προκύψουν µη
ασκηθέντα ∆ικαιώµατα Προτίµησης, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, κατά τη διακριτική ευχέρειά
του, θα προβεί στη διάθεσή τους προς όφελος της Εταιρείας, εντός δεκατεσσάρων (14) εργάσιµων
ηµερών από την τελευταία ηµεροµηνία της περιόδου εξάσκησης των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης, στην ίδια
τιµή µε τους ίδιους όρους.
Όλες οι µετοχές έχουν τα ίδια δικαιώµατα ψήφου.
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 ο συνολικός αριθµός µετόχων ανερχόταν σε 27.598.798.
Η εκδότρια Εταιρεία δε γνωρίζει την ύπαρξη άµεσου ή έµµεσου ελέγχου της από οποιοδήποτε µέρος ή
µέρη.
∆εν υπάρχει οποιαδήποτε συµφωνία γνωστή στην Εταιρεία, της οποίας η εφαρµογή θα µπορούσε, σε µία
µεταγενέστερη ηµεροµηνία, να επιφέρει αλλαγές όσον αφορά τον έλεγχο της Εταιρείας.
Συµµετοχές στο Μετοχικό Κεφάλαιο των Μελών της ∆ιοίκησης, ∆ιεύθυνσης και Προσωπικού
Κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου, το ποσοστό που κατέχεται από τα Μέλη της
∆ιοίκησης άµεσα ή έµµεσα (σε σύνολο 27.598.798 µετοχών) σύµφωνα µε τον περί ∆ηµόσιας Προσφοράς
και Ενηµερωτικού ∆ελτίου Νόµο του 2005 είναι ως ακολούθως:
Όνοµα Μέλους

Άµεση

%

Συµµετοχή
1

%

Συνολική

%

Συµµετοχή

0

0

13.222.641

47,91

13.222.641

47,91

2.492.604

9,03

0

0

2.492.604

9,03

2

2.621.886

9,50

2.621.886

9,50

5.243.772

19,00

Αλέξης Φωτιάδης

1.065.959

3,86

0

0

1.065.959

3,86

705.385

2,56

0

0

Ερµής Στεφάνου

Χρίστος Κωνσταντίνου
Σώτος Στεφάνου

Ανδρέας Ελευθεριάδης
Σύνολο
1

Έµµεση
Συµµετοχή

705.385

2,56

22.730.361

82,36

Το ποσοστό της έµµεσης συµµετοχής προκύπτει µέσω των µετοχών που κατέχει η εταιρεία HNS Limited (13.222.641

µετοχές) στην οποία είναι ο κύριος µέτοχος.
2

Στο σύνολο των µετοχών που κατέχει συνυπολογίζεται η έµµεση συµµετοχή που προκύπτει µέσω των µετοχών που

κατέχει ο αδελφός του κ. Στέφανος Στεφάνου (2.621.886 µετοχές).

Κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου, τα µέλη της διεύθυνσης της Εταιρείας
κατείχαν, άµεσα και έµµεσα, το 0,01% του εκδοµένου µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (σε σύνολο
27.598.798 µετοχών).
Κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου το σύνολο του προσωπικού της Εταιρείας
κατείχε άµεσα και έµµεσα, το 0,05% του εκδοµένου µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (σε σύνολο
27.598.798 µετοχών).
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Συµφωνίες για Συµµετοχή των Μελών των Οργάνων ∆ιοίκησης, ∆ιεύθυνσης και Εποπτείας και
των Εργαζοµένων στο Κεφάλαιο της Εταιρείας
∆εν υπάρχουν Συµφωνίες για Συµµετοχή των Μελών των Οργάνων ∆ιοίκησης, ∆ιεύθυνσης και Εποπτείας
και των Εργαζοµένων στο Κεφάλαιο της Εταιρείας.
14.

Συναλλαγές µε Συνδεδεµένα Μέρη

Το Συγκρότηµα ελέγχεται από τη HNS Limited, εγγεγραµµένη στην Κύπρο, η οποία κατέχει το 47,91%
(άµεση και έµµεση συµµετοχή) των µετοχών της Εταιρείας.
Οι συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη κατά τα έτη 2004, 2005, 2006 και 15 Ιουνίου 2007 οι οποίες
βεβαιώνεται ότι διεξήχθησαν στη συνήθη πορεία των εργασιών της Εταιρείας και µε συνήθεις εµπορικούς
όρους, έχουν ως ακολούθως:
(i)

Παροχή υπηρεσιών σε συγγενικές εταιρείες:
15/06/2007
£

2006
£

2005
£

2004
£

Φώτος Φωτιάδης ∆ιανοµείς Λτδ

3.195

23.348

18.784

3.692

Φώτος Φωτιάδης Ζυθοβιοµηχανία Λτδ

9.257

10.722

8.592

19.738

69

644

703

-

58

17.250

260

-

157.732

29.808

-

-

Photos Photiades Group Ltd
Φώτος Φωτιάδης Λτδ
PrimeTel Ltd

(ii)

Υπόλοιπα στο τέλος του έτους σε συγγενικές εταιρείες:

£

2006
£

2005
£

2004
£

124

287

230

-

15/06/2007

Ποσά εισπρακτέα:
Photos Photiades Group Ltd
Φώτος Φωτιάδης Λτδ

115

173

115

-

26.392

20.528

8.798

1.832

PrimeTel Ltd

41.777

29.808

-

-

Φώτος Φωτιάδης ∆ιανοµείς Λτδ

13.595

16.790

26.861

41.245

958

10.215

26.078

29.275

Φώτος Φωτιάδης ∆ιανοµείς Λτδ
Ποσά πληρωτέα:

Φώτος Φωτιάδης Ζυθοβιοµηχανία Λτδ

Οι πιο πάνω εταιρείες είναι συνδεδεµένα πρόσωπα επειδή ελέγχονται από τον κ. Αλέξη Φ. Φωτιάδη
(µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Spidernet)
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(iii)

Αµοιβή ∆ιοικητικών Συµβούλων

Ως Εκτελεστικοί Σύµβουλοι

2006

2005

2004

£

£

£

36.116

36.695

38.992

Σηµειώνεται από τις 15 Ιουνίου 2007 µέχρι την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου δεν
υπήρξαν οποιεσδήποτε άλλες σηµαντικές συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη.
15.

Μερισµατική Πολιτική

Λόγω της φύσης των εργασιών της καθώς και της εποχικότητας που παρουσιάζεται στους τοµείς
δραστηριοποίησης της Εταιρείας, η µερισµατική πολιτική της καθορίζεται κάθε χρόνο από το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο, αφού ληφθούν υπόψη τα οικονοµικά αποτελέσµατα της, η οικονοµική της κατάσταση, οι
κεφαλαιουχικές της υποχρεώσεις, τα αναπτυξιακά της έργα και οι προοπτικές κερδοφορίας της.
∆εν υπάρχουν οποιοιδήποτε περιορισµοί στη διανοµή µερισµάτων πέραν της ύπαρξης επαρκών
αποθεµατικών στους ελεγµένους λογαριασµούς της Εταιρείας, που συντάσσονται σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ
και λαµβάνοντας υπόψη τις σχετικές πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόµου.
Από το έτος ίδρυσης µέχρι σήµερα, η Εταιρεία δεν έχει καταβάλει οποιοδήποτε µέρισµα στους µετόχους.
16.

Ιδρυτικό Έγγραφο και Καταστατικό

16.1

Ίδρυση και Εταιρικός Σκοπός

Η εταιρεία SpiderNet Services Public Limited συστάθηκε στην Κύπρο στις 13 Σεπτεµβρίου, 1995 ως
ιδιωτική εταιρεία περιορισµένης ευθύνης µε αριθµό εγγραφής ΗΕ73658, σύµφωνα µε τις πρόνοιες του
περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113. Στις 6 Απριλίου, 2000 µετατράπηκε σε δηµόσια εταιρεία σύµφωνα µε τις
πρόνοιες του πιο πάνω νόµου.
Το εγγεγραµµένο γραφείο και η κύρια διοικητική έδρα της Εταιρείας βρίσκεται στην οδό Ιάσονος 1, 1082
Λευκωσία.
Οι κύριοι σκοποί της Εταιρείας περιγράφονται στο άρθρο 3 του Ιδρυτικού της Εγγράφου οι οποίοι
επικεντρώνονται στην παροχή διάφορων υπηρεσιών µέσω του διαδικτύου όπως σύνδεση µε το διαδίκτυο,
ηλεκτρονικό εµπόριο, πληροφόρηση και εκπαίδευση µέσω του διαδικτύου, καθώς επίσης και στις
Τηλεπικοινωνίες και Τεχνολογίες Πληροφορικής.
16.2

Τάξεις Μετόχων

Οι υφιστάµενες µετοχές της Εταιρείας που έχουν εκδοθεί είναι συνήθεις µετοχές και δεν είναι χωρισµένες
σε τάξεις και έχουν τα ίδια δικαιώµατα. Οι νέες µετοχές που θα εκδοθούν είναι της ίδιας τάξης και έχουν τα
ίδια δικαιώµατα µε τις ήδη εκδοµένες µετοχές (βλέπε Μέρος ∆4).
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16.3

Μεταβολή ∆ικαιωµάτων

Τα δικαιώµατα των µετόχων ορίζονται στον περί Εταιρειών Νόµο και στο καταστατικό της Εταιρείας. Τα
δικαιώµατα που ορίζονται στο καταστατικό και όπου δεν ορίζεται αντίθετα από τον περί Εταιρειών Νόµο,
µπορούν να µεταβληθούν µε την αλλαγή του καταστατικού της Εταιρείας, κάτι που απαιτεί ειδικό ψήφισµα
σε γενική συνέλευση των µετόχων (ειδική πλειοψηφία 75%).
Αν σε οποιοδήποτε χρόνο το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι διαιρεµένο σε διαφορετικές τάξεις
µετοχών, τα δικαιώµατα που είναι προσαρτηµένα σε οποιαδήποτε τάξη (εκτός αν προνοείται διαφορετικά
στους όρους έκδοσης των µετοχών της τάξης αυτής) µπορούν, τηρουµένων των διατάξεων του Άρθρου
70 του Νόµου και είτε η Εταιρεία βρίσκεται υπό διάλυση είτε όχι, να τροποποιούνται ή να καταργούνται µε
τη γραπτή συγκατάθεση των κατόχων των τριών τετάρτων των εκδοµένων µετοχών της τάξης αυτής, ή µε
την έγκριση έκτακτου ψηφίσµατος που εγκρίνεται σε χωριστή γενική συνέλευση των κατόχων των
µετοχών της τάξης αυτής.
Σηµειώνεται ότι οι σχετικοί όροι στο καταστατικό για την αλλαγή των δικαιωµάτων των µετόχων δεν είναι
αυστηρότεροι απ' ότι απαιτεί η σχετική ισχύουσα νοµοθεσία.
16.4

Σύγκληση Γενικών Συνελεύσεων

Οι διαδικασίες σύγκλησης και συµµετοχής στις γενικές συνελεύσεις της Εταιρείας καθορίζονται στα άρθρα
45-59 του καταστατικού (βλέπε Μέρος ∆16.7).
16.5

Περιορισµός στην Αλλαγή Ελέγχου του Εκδότη και Γνωστοποίηση Αλλαγών

∆εν υπάρχει οποιαδήποτε διάταξη του ιδρυτικού εγγράφου, του καταστατικού, ή οποιουδήποτε
εσωτερικού κανονισµού του εκδότη, της οποίας η εφαρµογή ενδέχεται να καθυστερήσει, να αναβάλει ή να
παρεµποδίσει αλλαγή στον έλεγχο του εκδότη.
Σηµειώνεται ότι µε βάση το άρθρο 16 του καταστατικού, έκδοση νέων µετοχών πρέπει να προσφερθεί
πρώτα στους υφιστάµενους µετόχους της Εταιρείας, κατά αναλογία των µετοχών που κατέχουν. Η
πρόνοια αυτή είναι συνήθης σε εισηγµένες εταιρείες στην Κύπρο.
Σηµειώνεται επίσης ότι η απόκτηση σηµαντικού αριθµού µετοχών του εκδότη υπόκειται στις διατάξεις του
περί ∆ηµοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόµου του 2007, ο οποίος επιβάλλει χρονικούς περιορισµούς ή
υποχρέωση υποβολής δηµόσιας πρότασης, για την απόκτηση σηµαντικού ποσοστού ή πλειοψηφίας των
µετοχών µίας εισηγµένης εταιρείας στο Χ.Α.Κ..
Αλλαγές στο ποσοστό ελέγχου του εκδότη πρέπει να ανακοινώνονται µε βάση σχετικές πρόνοιες του περί
Εταιρειών Νόµου και στις διατάξεις του περί ∆ηµοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόµου του 2007. ∆εν
υπάρχουν ειδικές πρόνοιες στο καταστατικό της Εταιρείας.
16.6

Μεταβολές στο Επίπεδο του Μετοχικού Κεφαλαίου

Με βάση το άρθρο 42 του καταστατικού της, η Εταιρεία δικαιούται από καιρό σε καιρό µε σύνηθες
ψήφισµα να αυξάνει το κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τέτοιο ποσό και διαιρεµένο σε µετοχές τόσης αξίας,
που θα καθορίζεται από το ψήφισµα.
Η πρόνοια αυτή δεν είναι αυστηρότερη απ' ότι απαιτεί η σχετική ισχύουσα νοµοθεσία.
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16.7

Επιλεγµένα Άρθρα του Καταστατικού

Το καταστατικό της Εταιρείας είναι διαθέσιµο για επιθεώρηση στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας. Το
καταστατικό περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα άρθρα:
Μετοχικό Κεφάλαιο
3.

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

4.

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

5.

Αν σε οποιοδήποτε χρόνο το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είναι διαιρεµένο σε διαφορετικές τάξεις
µετοχών, τα δικαιώµατα που είναι προσαρτηµένα σε οποιαδήποτε τάξη (εκτός αν υπάρχει
διαφορετική πρόνοια στους όρους έκδοσης των µετοχών της τάξης αυτής) µπορούν, και είτε η
εταιρεία βρίσκεται υπό διάλυση ή όχι, να διαφοροποιούνται ή να καταργούνται µε τη γραπτή
συγκατάθεση των κατόχων των τριών τετάρτων των εκδοµένων µετοχών της τάξης αυτής, ή µε την
επικύρωση έκτακτου ψηφίσµατος που εγκρίθηκε σε χωριστή γενική συνέλευση των κατόχων των
µετοχών της τάξης αυτής. Για κάθε χωριστή γενική συνέλευση θα εφαρµόζονται οι πρόνοιες του
Καταστατικού αυτού που αφορούν γενικές συνελεύσεις αλλά µε τρόπο που η απαιτούµενη απαρτία
να είναι δύο πρόσωπα που να κατέχουν ή να αντιπροσωπεύουν µε πληρεξούσιο το ένα τρίτο των
εκδοµένων µετοχών της τάξης αυτής και που οποιοσδήποτε κάτοχος µετοχών της τάξης αυτής που
είναι παρών προσωπικά ή µέσω αντιπροσώπου να δικαιούται να απαιτήσει ψηφοφορία µε
ψηφοδέλτιο. Οι πρόνοιες του Κανονισµού 75 σε σχέση µε την έγκριση γραπτών αποφάσεων από τα
µέλη θα ισχύουν, τηρουµένων των αναλογιών.

∆ικαίωµα Επίσχεσης
12.

Η εταιρεία θα έχει πρώτο και πρωταρχικό δικαίωµα επίσχεσης πάνω σε κάθε µετοχή για όλα τα
χρήµατα (είτε είναι άµεσα πληρωτέα είτε όχι) για τα οποία έχει γίνει κλήση για πληρωµή ή που είναι
πληρωτέα σε καθορισµένο χρόνο σε σχέση µε τη µετοχή αυτή, και η εταιρεία θα έχει επίσης πρώτο
και πρωταρχικό δικαίωµα επίσχεσης πάνω σε όλες τις µετοχές που είναι γραµµένες στο όνοµα ενός
µόνο προσώπου για όλα τα χρήµατα που για οποιοδήποτε λόγο και για οποιαδήποτε αιτία είναι
.

άµεσα πληρωτέα από το πρόσωπο αυτό ή από την περιουσία του προς την εταιρεία οι σύµβουλοι
όµως µπορούν σε οποιοδήποτε χρόνο να κηρύξουν οποιαδήποτε µετοχή ως εξαιρουµένη, ολικά ή
µερικά, από τις πρόνοιες του Κανονισµού αυτού. Το δικαίωµα επίσχεσης της εταιρείας, όταν
υπάρχει, πάνω σε µια µετοχή θα επεκτείνεται και σε όλα τα µερίσµατα που είναι πληρωτέα σχετικά
µε αυτή καθώς επίσης και σε οποιοδήποτε κεφάλαιο ή άλλα χρήµατα που µπορεί σε οποιοδήποτε
χρόνο να είναι πληρωτέα από την εταιρεία προς το πρόσωπο αυτό.
Έκδοση µετοχών
16.

Εκτός αν αποφασιστεί άλλως πως µε ειδικό ψήφισµα της εταιρείας, όλες οι επιπρόσθετες µετοχές
που εγκρίθηκαν για να εκδοθούν και όλα τα αξιόγραφα τα οποία µπορούν να µετατραπούν σε
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µετοχές θα προσφέρονται στα µέλη στην αναλογία των µετοχών που ήδη κατέχονται από αυτά και η
προσφορά αυτή θα γίνεται µε ειδοποίηση που να καθορίζει τον αριθµό των µετοχών τις οποίες κάθε
µέλος δικαιούται να λάβει και που να περιορίζει το χρόνο µέσα στον οποίο η προσφορά αν δεν γίνει
αποδεκτή θα θεωρείται ότι έχει απορριφθεί και µετά τη λήξη αυτού του χρόνου ή µε τη λήψη
δήλωσης από το µέλος στο οποίο δόθηκε τέτοια ειδοποίηση ότι αρνείται να αποδεχθεί τις µετοχές
που του προσφέρονται οι σύµβουλοι θα µπορούν να τις απονέµουν ή να τις διαθέτουν διαφορετικά
σε τέτοια πρόσωπα και µε τέτοιους όρους όπως κρίνουν σωστό.
Κλήσεις πάνω σε µετοχές
17.

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

20.

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

21.

Κάθε ποσό που σύµφωνα µε τους όρους της έκδοσης µιας µετοχής είναι πληρωτέο κατά την
παραχώρηση της ή κατά οποιαδήποτε καθορισµένη ηµεροµηνία, είτε σε σχέση µε την ονοµαστική
αξία της µετοχής είτε ως πρόσθετη αντιπαροχή (premium), θα θεωρείται για τους σκοπούς του
Καταστατικού αυτού ως κλήση που έχει γίνει κανονικά και ως πληρωτέα στην ηµεροµηνία που
σύµφωνα µε τους όρους έκδοσης της µετοχής αυτής είναι πληρωτέα, και στην περίπτωση
παράλειψης πληρωµής, όλες οι σχετικές πρόνοιες του Καταστατικού αυτού που αφορούν την
καταβολή τόκου και εξόδων, κατάσχεση ή διαφορετικά, θα εφαρµόζονται σαν να είχε το ποσό τούτο
καταστεί πληρωτέο δυνάµει κλήσης που είχε δεόντως γίνει και γνωστοποιηθεί.

22.

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

23.

Οι σύµβουλοι µπορούν, αν έτσι κρίνουν σωστό, να εισπράττουν από οποιοδήποτε µέλος που είναι
πρόθυµο να προκαταβάλει ολόκληρο ή µέρος του ποσού που δεν έχει ακόµη κληθεί να πληρωθεί,
πάνω σε οποιεσδήποτε µετοχές που κατέχει, και µε την προπληρωµή ολόκληρου ή µέρους του
ποσού τούτου µπορούν (µέχρι που το ποσό αυτό θα καθίστατο πληρωτέο αν δεν πληρωνόταν
προκαταβολικά) να πληρώνουν τόκο µε τέτοιο επιτόκιο που δεν ξεπερνά το εννέα τοις εκατό το
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χρόνο όπως µπορεί να συµφωνηθεί µεταξύ των συµβούλων και του µέλους που προκαταβάλλει το
ποσό αυτό (εκτός αν η εταιρεία αποφασίσει διαφορετικά σε γενική συνέλευση, τηρουµένων πάντοτε
των προνοιών οποιουδήποτε νόµου σε ισχύ κατά το χρόνο εκείνο).
Μεταβίβαση Μετοχών
24.

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

Κατάσχεση Μετοχών
31.

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

33.

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

∆ιαφοροποίηση Κεφαλαίου
42.

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

43.

Η εταιρεία µπορεί µε σύνηθες ψήφισµα:
(α) να ενοποιεί και διαιρεί ολόκληρο ή οποιοδήποτε µέρος του µετοχικού κεφαλαίου της σε µετοχές
µεγαλύτερης αξίας από τις υπάρχουσες µετοχές
(β) να υποδιαιρεί τις υπάρχουσες µετοχές, ή οποιεσδήποτε από αυτές, σε µετοχές µικρότερου
ποσού από αυτό που καθορίζεται στο Ιδρυτικό Έγγραφο, τηρουµένων όµως των προνοιών του
Άρθρου 60(1)(δ) του Νόµου
(γ) να ακυρώνει οποιεσδήποτε µετοχές που κατά την ηµεροµηνία που εγκρίνεται το ψήφισµα δεν
έχουν ληφθεί ή συµφωνηθεί να ληφθούν από οποιοδήποτε πρόσωπο.

44.

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

Γενικές Συνελεύσεις
45.

Η Εταιρεία οφείλει να συγκαλεί κάθε χρόνο γενική συνέλευση ως την ετήσια γενική συνέλευση της
επιπρόσθετα προς άλλες συνελεύσεις που πιθανό να συγκαλούνται στο ίδιο έτος, και θα καθορίζει
τη συνέλευση αυτή ως τέτοια, στις ειδοποιήσεις που τη συγκαλούν και οι ετήσιες γενικές
συνελεύσεις δεν πρέπει να απέχουν µεταξύ τους περισσότερο από δεκαπέντε µήνες. Νοείται ότι
εφόσον η εταιρεία θα έχει συγκροτήσει την πρώτη της ετήσια γενική συνέλευση µέσα σε δεκαοχτώ
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µήνες από την ίδρυση της, δεν θα χρειάζεται να συγκαλέσει ετήσια γενική συνέλευση στο έτος της
ίδρυσης της ή στο επόµενο έτος. Η ετήσια γενική συνέλευση θα συγκαλείται σε χρόνο και τόπο που
θα καθορίζουν οι σύµβουλοι.
46.

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

47.

.

Οι σύµβουλοι µπορούν, οποτεδήποτε το κρίνουν σωστό, να συγκαλούν έκτακτη γενική συνέλευση

έκτακτες γενικές συνελεύσεις θα συγκαλούνται επίσης και ύστερα από σχετική αίτηση, ή σε
περίπτωση παράλειψης σύγκλησης τους, µπορούν να συγκαλούνται από αυτούς που έχουν ζητήσει
τη σύγκληση τους, όπως προνοείται από το Άρθρο 126 του Νόµου. Αν σε οποιοδήποτε χρόνο δεν
υπάρχουν στην Κύπρο αρκετοί σύµβουλοι που να µπορούν να αποτελέσουν απαρτία,
οποιοσδήποτε σύµβουλος ή οποιαδήποτε δύο µέλη της εταιρείας, θα µπορούν να συγκαλούν
έκτακτη γενική συνέλευση µε τον ίδιο ή όσο το δυνατό πλησιέστερο τρόπο που θα µπορούσαν να τη
συγκαλέσουν οι σύµβουλοι.
Ειδοποίηση για Γενικές Συνελεύσεις
48.

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

που δικαιούνται να παρευρεθούν και να ψηφίσουν σε αυτή Και
(β) στην περίπτωση οποιασδήποτε άλλης συνέλευσης, από την αριθµητική πλειοψηφία των µελών
που δικαιούνται να παραστούν και ψηφίσουν σε αυτή, η οποία πλειοψηφία των µελών κατέχει όχι
λιγότερο του 95 τοις εκατό της ονοµαστικής αξίας των µετοχών που παρέχουν το δικαίωµα αυτό.
49.

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

∆ιαδικασία στις Γενικές Συνελεύσεις
50.

.

Κάθε εργασία που διεξάγεται σε έκτακτη γενική συνέλευση θα θεωρείται ειδική ειδική επίσης θα
θεωρείται και η εργασία που διεξάγεται σε ετήσια γενική συνέλευση, µε την εξαίρεση της δήλωσης
µερίσµατος, της εξέτασης των λογαριασµών, του ισολογισµού και των εκθέσεων των συµβούλων
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και των ελεγκτών, της εκλογής συµβούλων σε αντικατάσταση αυτών που αποχωρούν αν υπάρχει
αποχώρηση και το διορισµό και τον καθορισµό της αµοιβής των ελεγκτών.
51.

Καµιά εργασία δε θα διεξάγεται σε γενική συνέλευση, εκτός αν υπάρχει απαρτία κατά το χρόνο που
η συνέλευση αρχίζει τις εργασίες της. Εκτός όπου προνοείται διαφορετικά στο Καταστατικό αυτό
τέσσερις µέτοχοι παρόντες προσωπικά ή µέσω αντιπροσώπου και που αντιπροσωπεύουν
τουλάχιστο το είκοσι τοις εκατό του εκδοθέντος µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας θα αποτελούν
απαρτία.

52.

Αν µέσα σε µισή ώρα από την ώρα που καθορίστηκε για τη συγκρότηση της συνέλευσης δεν
.

υπάρχει απαρτία, αν η συνέλευση είχε συγκληθεί ύστερα από αίτηση µελών, θα διαλύεται σε κάθε
άλλη περίπτωση θα αναβάλλεται αυτόµατα για την ίδια µέρα της επόµενης εβδοµάδας, κατά την ίδια
ώρα και στον ίδιο τόπο ή σε άλλη µέρα και σε άλλο χρόνο και τόπο ως οι σύµβουλοι δυνατό να
καθορίσουν, και αν στην εξ΄ αναβολής συνέλευση δεν επιτευχθεί απαρτία µέσα σε µισή ώρα από
την ώρα που καθορίστηκε για συγκρότηση της, τα παρόντα µέλη θα αποτελούν απαρτία.
Ψήφοι µελών
60.

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

Σύµβουλοι
76.

Ο ελάχιστος αριθµός των συµβούλων της εταιρείας θα είναι τρεις και ο ανώτατος αριθµός των
συµβούλων της εταιρείας θα είναι εννέα.

77.

Ο αριθµός των πρώτων συµβούλων µέσα στα πιο πάνω πλαίσια και τα ονόµατα τους θα
καθορισθούν από τα πρόσωπα που προσυπέγραψαν το Ιδρυτικό Έγγραφο της εταιρείας.

78.

Κάθε πέντε χρόνια, κατά την ετήσια γενική συνέλευση της εταιρείας, το ένα πέµπτο των εκάστοτε
συµβούλων της εταιρείας, ή εάν ο αριθµός τους δεν είναι πέντε ή πολλαπλάσιος των πέντε, τότε ο
αριθµός που είναι πλησιέστερος προς το ένα πέµπτο θα αποχωρούν από το αξίωµα τους. Η πρώτη
τέτοια ετήσια γενική συνέλευση της εταιρείας κατά την οποία σύµβουλοι της εταιρείας θα
αποχωρήσουν από το αξίωµα τους θα είναι η πέµπτη ετήσια γενική συνέλευση της εταιρείας µετά
την ηµεροµηνία έγκρισης του παρόντος καταστατικού από τη γενική συνέλευση της εταιρείας.

80.

Σύµβουλος που αποχωρεί θα δικαιούται να είναι υποψήφιος για επανεκλογή.

83.

Η αµοιβή των συµβούλων θα καθορίζεται από καιρό σε καιρό από την εταιρεία σε γενική συνέλευση.
Η αµοιβή αυτή θα λογίζεται ότι κερδίζεται από µέρα σε µέρα. Οι σύµβουλοι θα δικαιούνται επίσης να
πληρώνονται τα έξοδα µετακίνησης, ξενοδοχείου και άλλα λογικά έξοδα στα οποία υποβάλλονται
για να παρευρίσκονται σε συνεδριάσεις των συµβούλων ή για να επιστρέφουν από αυτές ή στα
οποία µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο υποβλήθηκαν σε σχέση µε τις εργασίες της εταιρείας.
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84.

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

85.

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

Εξουσίες για σύναψη δανείων
86.

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

Εξουσίες στα καθήκοντα συµβούλων
87.

Οι σύµβουλοι θα διευθύνουν τις εργασίες της εταιρείας και θα µπορούν να πληρώνουν όλα τα έξοδα
σε σχέση µε την προαγωγή και εγγραφή της εταιρείας και θα µπορούν 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, τηρουµένων όµως των προνοιών του Καταστατικού αυτού, των
προνοιών του Νόµου, και των προνοιών τυχόν κανονισµών, που δεν θα έρχονται σε σύγκρουση µε
το Καταστατικό αυτό ή τις πρόνοιες του Νόµου, που θα έχουν θεσπισθεί από την εταιρεία σε γενική
.

συνέλευση κανονισµός όµως που θα έχει θεσπισθεί από την εταιρεία σε γενική συνέλευση, µε
κανένα τρόπο δεν θα καθιστά άκυρη οποιαδήποτε προηγούµενη πράξη των συµβούλων η οποία θα
ήταν έγκυρη αν ο Κανονισµός αυτός δεν είχε θεσπισθεί.
∆ιορισµός και αποµάκρυνση των συµβούλων
102. Η εταιρεία µπορεί, από καιρό σε καιρό µε σύνηθες ψήφισµα, να αυξάνει ή ελαττώνει τον αριθµό των
συµβούλων.
∆ιαδικασία εργασιών των συµβούλων
106. Οι σύµβουλοι µπορούν να συνεδριάζουν για τη διεξαγωγή των εργασιών τους, να αναβάλλουν και
να διευθετούν διαφορετικά τις συνεδρίες τους όπως αυτοί θεωρούν σωστό. Θέµατα που εγείρονται
σε οποιαδήποτε συνεδρία θα αποφασίζονται µε πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο πρόεδρος
δεν θα έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο. Κάθε σύµβουλος µπορεί, και ο γραµµατέας, µετά από αίτηση
συµβούλου σε οποιοδήποτε χρόνο, θα πρέπει να συγκαλεί συνεδρία των συµβούλων.
109. Οι σύµβουλοι µπορούν να εκλέγουν πρόεδρο των συνεδριάσεων τους και να ορίζουν την περίοδο
που ο πρόεδρος θα κατέχει το αξίωµα. Αν όµως δεν εκλεγεί πρόεδρος ή αν ο πρόεδρος δεν είναι
παρών µέσα σε δεκαπέντε λεπτά από την ώρα που είχε οριστεί για τη συγκρότηση της συνεδρίασης
του συµβουλίου, τότε οι παρόντες σύµβουλοι θα εκλέγουν ένα από αυτούς για να προεδρεύσει στη
συνεδρίαση.
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∆ιευθύνων σύµβουλος
115. Οι σύµβουλοι µπορούν από καιρό σε καιρό να διορίζουν ένα ή περισσότερους από αυτούς ως
διευθύνοντα ή διευθύνοντες συµβούλους για τόση χρονική περίοδο και κάτω από τέτοιους όρους
που σύµφωνα µε την κρίση τους θα καθορίσουν. Οι σύµβουλοι µπορούν να ανακαλούν το διορισµό
σύµφωνα µε τους όρους οποιασδήποτε συµφωνίας που έγινε σε οποιαδήποτε ειδική περίπτωση. Ο
διορισµός διευθύνοντα συµβούλου τερµατίζεται αν αυτός για οποιοδήποτε λόγο παύσει να είναι
σύµβουλος.
Μερίσµατα και αποθεµατικά
123. Η εταιρεία µπορεί σε γενική συνέλευση να δηλώνει µερίσµατα, αλλά κανένα µέρισµα δε θα
υπερβαίνει το ποσό που συνιστούν οι σύµβουλοι.
124. Οι σύµβουλοι µπορούν από καιρό σε καιρό να πληρώνουν στα µέλη ενδιάµεσα µερίσµατα που οι
σύµβουλοι κρίνουν ότι η πληρωµή τους δικαιολογείται από τα κέρδη της εταιρείας.
127. Τηρουµένων των δικαιωµάτων οποιωνδήποτε προσώπων αν υπάρχουν, που δικαιούνται να
πάρουν µετοχές µε ειδικά δικαιώµατα ως προς το µέρισµα, όλα τα µερίσµατα θα δηλώνονται και
πληρώνονται πάνω στη βάση των ποσών που πληρώθηκαν ή που πιστώθηκαν ως πληρωµένα
.

πάνω στις µετοχές στις οποίες πληρώνεται το µέρισµα κανένα όµως ποσό που πληρώθηκε ή που
πιστώθηκε ως πληρωµένο πάνω σε µετοχή προκαταβολικά από τις κλήσεις δε θα θεωρείται για
τους σκοπούς του Κανονισµού αυτού ότι πληρώθηκε πάνω στη µετοχή. Όλα τα µερίσµατα θα
κατανέµονται και πληρώνονται ανάλογα µε τα ποσά που πληρώθηκαν ή που πιστώθηκαν ως
πληρωµένα πάνω στις µετοχές στη διάρκεια του τµήµατος ή των τµηµάτων της περιόδου σε σχέση
.

µε την οποία πληρώνεται το µέρισµα αν όµως µια µετοχή εκδίδεται κάτω από όρους που προνοούν
ότι το δικαίωµα συµµετοχής της µετοχής σε µέρισµα θα αρχίσει από µια συγκεκριµένη ηµεροµηνία ή
σε περίπτωση που οµόφωνη απόφαση όλων των µελών της εταιρείας το αποφασίσει, η µετοχή
αυτή θα λογίζεται για σκοπούς µερίσµατος σύµφωνα µε την πρόνοια αυτή.
129. Κάθε γενική συνέλευση στην οποία δηλώνεται µέρισµα ή φιλοδώρηµα µπορεί να καθορίζει ότι η
πληρωµή του µερίσµατος ή φιλοδωρήµατος τούτου µπορεί να γίνεται ολικά ή µερικά µε τη διανοµή
συγκεκριµένης περιουσίας της εταιρείας και ειδικότερα, αλλά χωρίς επηρεασµό της γενικότητας του
πιο πάνω µε τη διανοµή εξ΄ ολοκλήρου πληρωµένων µετοχών, οµολόγων ή τίτλων οµολογιακού
δανείου σε άλλη εταιρεία ή µε οποιοδήποτε ένα ή περισσότερους από τους τρόπους αυτούς, και οι
.

σύµβουλοι θα εφαρµόζουν µια τέτοια απόφαση και όπου συναντάται δυσκολία πάνω σε µια τέτοια
διανοµή, οι σύµβουλοι θα µπορούν να τη διευθετούν κατά την κρίση τους, και ειδικότερα θα
µπορούν να εκδίδουν πιστοποιητικά κλασµάτων και θα καθορίζουν την αξία που θα ισχύει σε σχέση
µε τη διανοµή συγκεκριµένης περιουσίας ή µέρους της και µπορούν να καθορίζουν ότι θα γίνονται
πληρωµές σε µετρητά σε µέλη πάνω στη βάση της πιο πάνω καθορισµένης αξίας για τη
προσαρµογή των δικαιωµάτων όλων των µελών, και µπορούν να µεταβιβάζουν οποιαδήποτε τέτοια
περιουσία σε επιτρόπους µε τον τρόπο που οι σύµβουλοι θεωρούν σωστό.
Κεφαλαιοποίηση κερδών
137. Η εταιρεία σε γενική συνέλευση µπορεί, ύστερα από σύσταση των συµβούλων, να αποφασίζει ότι
είναι επιθυµητό να κεφαλαιοποιηθεί µέρος του ποσού που εκάστοτε βρίσκεται πιστωµένο σε
οποιοδήποτε από τους λογαριασµούς αποθεµατικού της εταιρείας ή πιστωµένο στο λογαριασµό
κερδοζηµιών ή που είναι κατά άλλο τρόπο διαθέσιµο για διανοµή, και κατά συνέπεια ότι το ποσό
αυτό θα πρέπει να αποδεσµευθεί για διανοµή ανάµεσα στα µέλη που θα δικαιούνταν να το πάρουν
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αν επρόκειτο για διανοµή µερίσµατος και στις ίδιες αναλογίες, υπό τον όρο ότι το ποσό αυτό δεν θα
πληρωθεί σε µετρητά αλλά θα χρησιµοποιηθεί προς ή έναντι της αποπληρωµής οποιωνδήποτε
ποσών που εκάστοτε παραµένουν απλήρωτα σε σχέση µε µετοχές που κατέχονται από τα µέλη
αυτά αντίστοιχα, ή για την εξ΄ ολοκλήρου αποπληρωµή µετοχών που δεν έχουν ακόµη εκδοθεί ή
οµολόγων της εταιρείας που θα εκδοθούν και διανεµηθούν πιστωµένες(α) ως εξ΄ ολοκλήρου
αποπληρωµένες(α) προς και ανάµεσα στα µέλη στην πιο πάνω αναλογία, ή µερικά µε τον ένα
τρόπο και µερικά µε τον άλλο, κι οι σύµβουλοι θα έχουν υποχρέωση να εφαρµόζουν µια τέτοια
απόφαση.
Νοείται ότι ποσά που εισπράχθηκαν για την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο και το αποθεµατικό
ταµείο για την εξαγορά κεφαλαίου θα µπορεί, για τους σκοπούς του Κανονισµού αυτού, να
χρησιµοποιείται µόνο για την αποπληρωµή µετοχών που δεν έχουν ακόµη εκδοθεί και που θα
εκδοθούν στα µέλη της εταιρείας ως εξ΄ ολοκλήρου αποπληρωµένες δωρεάν µετοχές.
138. Οποτεδήποτε εγκρίνεται ένα τέτοιο ψήφισµα σαν αυτό που αναφέρεται πιο πάνω, οι σύµβουλοι θα
προβαίνουν σε όλους τους καταµερισµούς και τοποθετήσεις των αδιανέµητων κερδών που
αποφασίστηκε να κεφαλαιοποιηθούν σύµφωνα µε το ψήφισµα αυτό, και σε όλες τις παραχωρήσεις
και εκδόσεις εξ΄ ολοκλήρου αποπληρωµένων µετοχών ή οµολόγων, αν υπάρχουν, και γενικά θα
φροντίζουν ώστε να διενεργούνται όλες οι πράξεις και όλα τα πράγµατα που χρειάζονται για να
εφαρµοστεί το ψήφισµα αυτό, και οι σύµβουλοι θα έχουν πλήρη εξουσία να κάνουν τέτοια
πρόβλεψη µε την έκδοση κλασµατικών πιστοποιητικών ή µε την πληρωµή σε µετρητά ή µε άλλο
τρόπο όπως κρίνουν σωστό σε σχέση µε τις µετοχές ή τα οµόλογα που καθίστανται διανεµητέα σε
κλάσµατα, καθώς επίσης και να εξουσιοδοτούν οποιοδήποτε πρόσωπο να συνάπτει συµφωνία µε
την εταιρεία για λογαριασµό όλων των µελών που δικαιούνται να συνάψουν µια τέτοια συµφωνία,
που να προνοεί για την παραχώρηση σε αυτά αντίστοιχα, πιστωµένων ως εξ΄ ολοκλήρου
αποπληρωµένων οποιωνδήποτε πρόσθετων µετοχών ή οµολόγων στα οποία τυχόν θα δικαιούνται
ως αποτέλεσµα τέτοιας κεφαλαιοποίησης, ή (ανάλογα µε το τι επιβάλλει η περίπτωση) για την
αποπληρωµή από την εταιρεία για λογαριασµό τους, χρησιµοποιώντας για το σκοπό αυτό τις
αντίστοιχες αναλογίες τους πάνω στα κέρδη που αποφασίστηκε να κεφαλαιοποιηθούν, των ποσών
ή µέρους των ποσών που παραµένουν απλήρωτα πάνω στις υπάρχουσες µετοχές τους, και κάθε
τέτοια συµφωνία που θα συνάπτεται µε τέτοια εξουσιοδότηση θα είναι έγκυρη και δεσµευτική για
όλα τα µέλη.
Εκκαθάριση
144. Σε περίπτωση που η εταιρεία τεθεί σε εκκαθάριση, ο εκκαθαριστής θα µπορεί, µε την έγκριση
έκτακτου ψηφίσµατος της εταιρείας και οποιαδήποτε άλλη έγκριση που απαιτείται από το Νόµο, να
διανέµει στα µέλη σε χρήµα ή σε είδος ολόκληρο ή µέρος του ενεργητικού της εταιρείας (είτε τούτο
θα αποτελείται από περιουσία του ίδιου είδους είτε όχι) και θα µπορεί, για το σκοπό αυτό, να
προσδίδει τέτοια αξία, όση ο ίδιος κρίνει δίκαιη πάνω στην περιουσία που πρόκειται να διανεµηθεί
µε τον πιο πάνω τρόπο, και θα µπορεί να ρυθµίζει τον τρόπο µε τον οποίο η διανοµή αυτή θα
διενεργείται ανάµεσα στα µέλη ή τις διαφορετικές τάξεις των µελών. Ο εκκαθαριστής θα µπορεί, µε
παρόµοια έγκριση, να µεταβιβάζει ολόκληρο ή µέρος του ενεργητικού σε επιτρόπους, µε τέτοια
καταπιστεύµατα, προς όφελος των συνδροµητών (contributories), που ο εκκαθαριστής, µε
παρόµοια έγκριση, θα κρίνει σωστό, αλλά µε τρόπο που κανένα µέλος δεν θα εξαναγκάζεται να
παίρνει µετοχές ή άλλα χρεόγραφα πάνω στα οποία υπάρχει οποιαδήποτε υποχρέωση.
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145. Οι εκάστοτε σύµβουλοι, διευθύνοντες σύµβουλοι, διευθυντές, αντιπρόσωποι, ελεγκτές, γραµµατέας
και άλλοι αξιωµατούχοι ή υπάλληλοι της εταιρείας και οι εκάστοτε καταπιστευµατοδόχοι (αν
υπάρχουν) που ενεργούν σε σχέση µε τις υποθέσεις της εταιρείας και ο καθένας από αυτούς, και
καθένας από τους διαδόχους και εκτελεστές τους, θα αποζηµιώνεται και εξασφαλίζεται ανέπαφος
από τα περιουσιακά στοιχεία και κέρδη της εταιρείας έναντι όλων των αγωγών, κόστων, δαπανών,
απωλειών, αποζηµιώσεων και εξόδων, τα οποία αυτός ή οποιοσδήποτε από αυτούς, οι διάδοχοι ή
εκτελεστές τους ή οποιοιδήποτε από αυτούς θα έχουν υποστεί ή µπορεί να υποστούν λόγω
οποιουδήποτε συµβολαίου που συνήψαν ή οποιασδήποτε πράξης που έκαµαν, συνήργησαν στη
διάπραξη, ή παράλειψαν στην ή κατά την εκτέλεση του καθήκοντος τους ή υποτιθέµενου
καθήκοντος στα αντίστοιχα αξιώµατα ή καταπιστεύµατα τους, εκτός από αυτά (αν υπάρχουν) που
θα έχουν υποστεί λόγω δικής τους θεληµατικής πράξης, αµέλειας ή παράλειψης αντίστοιχα, και
κανείς από αυτούς δεν θα είναι υπόλογος για τις πράξεις, εισπράξεις, αµέλειες ή παραλείψεις του
άλλου ή των άλλων από αυτούς, ή γιατί συνέπραξε σε οποιαδήποτε είσπραξη για χάρη
συµµόρφωσης, ή για οποιουσδήποτε τραπεζίτες ή άλλα πρόσωπα στα οποία θα έχουν δοθεί ή
µπορεί να δοθούν ή κατατεθούν οποιαδήποτε χρήµατα που ανήκουν στην εταιρεία για ασφαλή
φύλαξη, ή για οποιουσδήποτε τραπεζίτες, χρηµατιστές ή άλλα πρόσωπα στα χέρια των οποίων
µπορεί να έρθουν οποιαδήποτε χρήµατα ή περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, ή για ανεπάρκεια ή
ατέλεια ή έλλειψη τίτλου της εταιρείας σε οποιαδήποτε εξασφάλιση µε την οποία οποιαδήποτε
χρήµατα που ανήκουν στην εταιρεία θα επενδυθούν ή διατεθούν, ή για οποιαδήποτε απώλεια,
ατυχία ή ζηµιά που προκύπτει από οποιαδήποτε από τις πιο πάνω αιτίες, ή που µπορεί να συµβεί
στην εκτέλεση των αντίστοιχων αξιωµάτων ή καταπιστευµάτων τους, ή σε σχέση µε αυτά, εκτός αν
αυτά συµβούν από δική τους θεληµατική πράξη ή παράλειψη αντίστοιχα.
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17.

Άλλες Θέσµιες Πληροφορίες

17.1

Σηµαντικές Συµβάσεις / Άδειες Λειτουργίας

Συµφωνία µε Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ
Στις 22 Μαρτίου 2007 η Εταιρεία υπόγραψε συµφωνία µε τη Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. ∆ηµόσια Εταιρεία
Λτδ, σύµφωνα µε την οποία η τελευταία αναλαµβάνει τη µερική εξασφάλιση της εξάσκησης των
∆ικαιωµάτων Προτίµησης που προσφέρονται µε το παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο. Πιο συγκεκριµένα, η
Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ έχει εγγυηθεί να εξασκήσει 10.000.000 ∆ικαιώµατα
Προτίµησης (βλέπε Μέρος Ε2 – Μερική Εξασφάλιση της Έκδοσης). Με βάση αυτή τη συµφωνία, το
ποσοστό της Λαϊκής Επενδυτικής Ε.Π.Ε.Υ. ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας
ενδέχεται να ανέλθει µέχρι και 12,08% (εφόσον κληθεί να εξασκήσει όλα τα ∆ικαιώµατα Προτίµησης την
εξάσκηση των οποίων έχει εξασφαλίσει).
Συµβόλαιο Εταιρείας µε τον ∆ιευθύνων Σύµβουλο κ. Χρίστος Κωνσταντίνου
Στις 30 Ιανουαρίου 1999,κ. Χρίστος Κωνσταντίνου υπέγραψε πενταετές συµβόλαιο µε την Εταιρεία το
οποίο περιλαµβάνει:
- ετήσια αµοιβή £25.000 µε 12% αύξηση το χρόνο.
- προµήθεια 5% σε κέρδη της Εταιρείας µέχρι £100.000, 4% σε κέρδη από £100.000 µέχρι £300.000 και
προµήθεια 3% σε κέρδη πέραν των £300.000.
Το συµβόλαιο έχει τερµατιστεί, δεν ανανεώθηκε, αλλά οι ετήσιες απολαβές παραµένουν οι ίδιες.
Άδεια Λειτουργίας από ΓΕΡΗΕΤ
Το 2003, παραχωρήθηκε στην Spidernet άδεια από το Γραφείο του Επιτρόπου Ρυθµίσεως
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΓΕΡΗΕΤ) για να παρέχει υπηρεσίες σύνδεσης µε το διαδίκτυο
Internet.
Γενικά
Για τα δύο αµέσως προηγούµενα έτη από τη δηµοσίευση του Ενηµερωτικού ∆ελτίου:
!

∆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 του
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 τον Εταιρεία κατά την ηµεροµηνία του Ενηµερωτικού
∆ελτίου.

17.2

∆ικαστικές και ∆ιαιτητικές ∆ιαδικασίες

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 υπήρχε εκκρεµής αγωγή εναντίον του Συγκροτήµατος σε σχέση µε τις
δραστηριότητες του. Με βάση νοµική συµβουλή, οι Σύµβουλοι πιστεύουν ότι υπάρχει επαρκής
υπεράσπιση έναντι οποιασδήποτε επιδιωκόµενης απαίτησης και δεν αναµένουν ότι το Συγκρότηµα θα
υποστεί οποιαδήποτε ζηµία. Ως εκ τούτου, δεν έγινε πρόβλεψη σχετικά µε αυτό το θέµα σε αυτές τις
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις.
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17.3

Παράγοντες που Έχουν Επηρεάσει τις ∆ραστηριότητες της Εταιρείας

Η Εταιρεία δεν έχει επηρεαστεί από οποιουσδήποτε έκτακτους παράγοντες στα πλαίσια της ανάπτυξης
των εργασιών της, στις δραστηριότητες και γεωγραφικούς τοµείς που καλύπτει.
Κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου δεν υπάρχει ή υπήρξε στο πρόσφατο
παρελθόν καµιά διακοπή των δραστηριοτήτων της Εταιρείας ή οποιασδήποτε θυγατρικής της που να έχει
ή να είχε σηµαντικές συνέπειες στην οικονοµική τους κατάσταση.
∆εν υπάρχει οποιαδήποτε εξάρτηση της Εταιρείας από άδειες εκµετάλλευσης, από βιοµηχανικές,
εµπορικές ή χρηµατοοικονοµικές συµβάσεις και από διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, εκτός από την άδεια η
οποία παραχωρήθηκε στην Εταιρεία από το Γραφείο του Επιτρόπου Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδροµείων (ΓΕΡΗΕΤ) για να παρέχει υπηρεσίες σύνδεσης µε το διαδίκτυο Internet (βλέπε Μέρος
∆17.1).
17.4

Κώδικας Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης

Η Εταιρεία στο παρόν στάδιο δεν εφαρµόζει τον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης (ο ‘Κώδικας’) λόγω του
ότι η εφαρµογή του θα απαιτούσε σηµαντικές αλλαγές στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της. Ωστόσο, το
∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας προτίθεται να µελετήσει την εφαρµογή του Κώδικα σε χρόνο που οι
συνθήκες θα είναι καταλληλότερες. Οποιεσδήποτε αποφάσεις σχετικά µε πρόθεση ή απόφαση εφαρµογής
του Κώδικα θα γίνουν γνωστές µε σχετικές ανακοινώσεις.
17.5

Σηµαντικές Αλλαγές στη Χρηµατοοικονοµική Ή Εµπορική Θέση της Εκδότριας Εταιρείας

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εκδότριας Εταιρείας πιστεύει ότι δεν έχει επέλθει οποιαδήποτε σηµαντική
αλλαγή στη χρηµατοοικονοµική ή εµπορική θέση της Εκδότριας Εταιρείας από την ηµεροµηνία των
τελευταίων δηµοσιευµένων λογαριασµών (31/12/2006).
18.

Έγγραφα ∆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 της Λαϊκής
Επενδυτικής Ε.Π.Ε.Υ. ∆ηµόσιας Εταιρείας Λίµιτεδ, η συγκατάθεση / βεβαίωση των ελεγκτών KPMG, η
συγκατάθεση / βεβαίωση 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, για
όλη την περίοδο ισχύος του Ενηµερωτικού ∆ελτίου:
!

του Ιδρυτικού Εγγράφου και Καταστατικού της Εταιρείας,

!

των ενοποιηµένων ελεγµένων οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας για τα έτη 2004-2006,

!

των συγκαταθέσεων και βεβαιώσεων που αναφέρονται στο Μέρος ∆20.
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19.

Παραποµπές

Οι ενοποιηµένες ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας για τα έτη 2004-2006 ενσωµατώνονται
στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο µε τη µέθοδο της παραποµπής (incorporated by reference), σύµφωνα µε
το άρθρο 18 του περί ∆ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ∆ελτίου Νόµου.
Οι Μέτοχοι δύνανται να προµηθευτούν δωρεάν αντίγραφο των:
i. ενοποιηµένων ελεγµένων οικονοµικών καταστάσεων για το έτος 2004
ii. ενοποιηµένων ελεγµένων οικονοµικών καταστάσεων για το έτος 2005
iii. ενοποιηµένων ελεγµένων οικονοµικών καταστάσεων για το έτος 2006
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.spidernet.com.cy.
20.

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 31 Ιουλίου 2007 της
SpiderNet Services Public Limited, µε τις αναφορές στο όνοµά τους µε τον τρόπο και υπό την έννοια που
παρουσιάζονται στο έγγραφο αυτό.
β. Ο Ανάδοχος Υπεύθυνος Σύνταξης Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ, έχει
παράσχει και δεν έχει αποσύρει τη γραπτή συγκατάθεσή του για την έκδοση του παρόντος Ενηµερωτικού
∆ελτίου, ηµεροµηνίας 31 Ιουλίου 2007 της SpiderNet Services Public Limited, 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. Γεωργιάδης και Πελίδης έχουν παράσχει και δεν έχουν

αποσύρει τη γραπτή συγκατάθεσή τους για την έκδοση του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου, ηµεροµηνίας
31 Ιουλίου 2007 της SpiderNet Services Public Limited, µε τις αναφορές στο όνοµά τους µε τον τρόπο και
υπό την έννοια που παρουσιάζονται στο έγγραφο αυτό.
δ. Οι διενεργήσαντες την ανεξάρτητη εµπεριστατωµένη οικονοµική µελέτη Moore Stephens Stylianou &
Co έχουν παράσχει και δεν έχουν αποσύρει τη γραπτή συγκατάθεσή τους για την έκδοση του παρόντος
Ενηµερωτικού ∆ελτίου, ηµεροµηνίας 31 Ιουλίου 2007 της SpiderNet Services Public Limited, µε τις
αναφορές στο όνοµά τους µε τον τρόπο και υπό την έννοια που παρουσιάζονται στο έγγραφο αυτό.
ε.

Το παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο έχει τεθεί ενώπιον των ∆ιοικητικών Συµβούλων της Εταιρείας και έχει

εγκριθεί. Οι ∆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 Ενηµερωτικό
∆ελτίο. Οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι δηλώνουν, έχοντας λάβει κάθε εύλογο µέτρο για το σκοπό αυτό, ότι οι
πληροφορίες που περιέχονται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο είναι, εξόσων γνωρίζουν, σύµφωνες µε την
πραγµατικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα µπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόµενό του.
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Επιστολές Συγκαταθέσεων / Βεβαιώσεων

α.

Από KPMG

31 Ιουλίου 2007
∆ιοικητικό Συµβούλιο
SpiderNet Services Public Limited

Αξιότιµοι Κύριοι,
Θέµα: Ενηµερωτικό ∆ελτίο για Έκδοση και Εισαγωγή ∆ικαιωµάτων Προτίµησης
Είµαστε οι ελεγκτές της SpiderNet Services Public Limited («Εταιρεία») για τα έτη 2004-2006.
Έχουµε ελέγξει τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 ∆εκεµβρίου 2004, 2005 και 2006 της
SpiderNet Services Public Limited (η Εταιρεία) και των εξαρτηµένων της (το Συγκρότηµα) σύµφωνα µε τα
∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) / ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆ΛΠ) στις 13
Απριλίου 2005, 19 Απριλίου 2006 και 27 Απριλίου 2007 αντίστοιχα. Στις εκθέσεις µας κατά τις
ηµεροµηνίες που αναφέρονται πιο πάνω εκφράσαµε γνώµη χωρίς επιφύλαξη γι΄ αυτές τις ενοποιηµένες
οικονοµικές καταστάσεις.
Σηµειώνεται ότι έχουµε ελέγξει την ακριβή µεταφορά, από τις ελεγµένες ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις για τα έτη 2004 – 2006 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 και δεν αποσύρουµε τη συγκατάθεσή µας για την έκδοση του
Ενηµερωτικού ∆ελτίου ηµεροµηνίας 31 Ιουλίου 2007, της SpiderNet Services Public Limited µε τις
αναφορές στο όνοµά µας µε τον τρόπο και υπό την έννοια που παρουσιάζονται στο έγγραφο αυτό.
Με εκτίµηση

KPMG
Ελεγκτές
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β.

Από Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ

31 Ιουλίου 2007
∆ιοικητικό Συµβούλιο
SpiderNet Services Public Limited

Αξιότιµοι Κύριοι,
Με την παρούσα επιστολή δίνουµε και δεν αποσύρουµε τη συγκατάθεσή µας για την έκδοση του
Ενηµερωτικού ∆ελτίου ηµεροµηνίας 31 Ιουλίου 2007, της SpiderNet Services Public Limited µε τις
αναφορές στο όνοµά µας µε τον τρόπο και υπό την έννοια που παρουσιάζονται στο έγγραφο αυτό.

Με εκτίµηση
Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ
∆ιευθυντής Έκδοσης / Ανάδοχος Υπεύθυνος Σύνταξης

68

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ

γ.

Από Νοµικούς Συµβούλους

31 Ιουλίου 2007
∆ιοικητικό Συµβούλιο
SpiderNet Services Public Limited

Αξιότιµοι Κύριοι,
Οι υπογεγραµµένοι Γεωργιάδης και Πελίδης, ∆ικηγόροι εκ Λευκωσίας, µε την παρούσα βεβαιούµε τα
ακόλουθα αναφορικά µε το Ενηµερωτικό ∆ελτίο της SpiderNet Services Public Limited ηµεροµηνίας
31 Ιουλίου 2007:
1.

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

2.

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

3.

Όλες οι γενικές Πληροφορίες σχετικά µε τον εκδότη και το κεφάλαιό του που αναφέρονται στο
Ενηµερωτικό ∆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.
Γεωργιάδης και Πελίδης
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δ.

Από διενεργήσαντες την ανεξάρτητη εµπεριστατωµένη λογιστική και οικονοµική µελέτη

31 Ιουλίου 2007
Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ
Λευκωσία

Αξιότιµοι Κύριοι,
Με την παρούσα επιστολή δίνουµε και δεν αποσύρουµε τη συγκατάθεσή µας για την έκδοση του
Ενηµερωτικού ∆ελτίου ηµεροµηνίας 31 Ιουλίου 2007, της SpiderNet Services Public Limited µε τις
αναφορές στο όνοµά µας µε τον τρόπο και υπό την έννοια που παρουσιάζονται στο έγγραφο αυτό.
Με εκτίµηση
Moore Stephens Stylianou & Co
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Ε. ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ∆ΟΣΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ (RIGHTS)

1.

Ενδεικτικό Χρονοδιάγραµµα Έκδοσης και Εξάσκησης ∆ικαιωµάτων Προτίµησης

Ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα ∆Π
Ηµεροµηνίες

Γεγονότα

12/02/2007

Ηµεροµηνία απόφασης όρων έκδοσης των τίτλων της παρούσας Έκδοσης.

20 Ιουλίου 2007

Προέγκριση από Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου.

31 Ιουλίου 2007

Ηµεροµηνία άδειας δηµοσίευσης παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου.

16 Αυγούστου 2007

Ηµεροµηνία ∆ιαπραγµάτευσης (cum-date) της µετοχής της Εταιρείας µέχρι την οποία οι
Mέτοχοι θα µπορούν να αποκτήσουν µετοχές της Εταιρείας και να δικαιούνται την
δωρεάν παραχώρηση ∆ικαιωµάτων Προτίµησης.

17 Αυγούστου 2007

Ηµεροµηνία αναπροσαρµογής της τιµής της µετοχής της Εταιρείας (ex-rights date).

28 Αυγούστου 2007

Αποστολή επιστολών παραχώρησης ∆ικαιωµάτων Προτίµησης.

11 Σεπτεµβρίου 2007

Περίοδος διαπραγµάτευσης ∆ικαιωµάτων Προτίµησης στο Χρηµατιστήριο Αξιών

µέχρι

Κύπρου.

2 Οκτωβρίου 2007
5 - 11 Οκτωβρίου 2007

Περίοδος εξάσκησης των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης για αγορά Νέων Μετοχών.

11 Οκτωβρίου 2007

Τελευταία ηµεροµηνία εξάσκησης των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης.

18 Οκτωβρίου 2007

Ηµεροµηνία έκδοσης και αποστολής επιστολών παραχώρησης για τις νέες µετοχές που
θα προκύψουν από την εξάσκηση των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης.

1 Νοεµβρίου 2007

Έναρξη διαπραγµάτευσης νέων µετοχών στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου, κατόπιν
έγκρισης του Χ.Α.Κ..

Σηµείωση: Το πιο πάνω ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα εξαρτάται και από αστάθµητους παράγοντες και ενδέχεται να µεταβληθεί µε
σχετική ανακοίνωση στον τύπο.

2.

Όροι της Προσφοράς

Έκδοση και ∆ωρεάν Παραχώρηση ∆ικαιωµάτων Προτίµησης
Σύµφωνα µε την απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας που λήφθηκε στις 12 Φεβρουαρίου
2007, η Εταιρεία θα προβεί σε έκδοση 27.598.798 ∆ικαιωµάτων Προτίµησης (Rights), που προσφέρονται
δωρεάν στους Μετόχους που θα αποκτήσουν µετοχές της Εταιρείας µέχρι και τις 16 Αυγούστου 2007
(cum-date) σε αναλογία ένα (1) ∆ικαίωµα Προτίµησης για κάθε µία (1) µετοχή που κατέχουν. Κάθε δύο (2)
∆ικαιώµατα Προτίµησης που θα εξασκούνται θα µετατρέπονται σε µία (1) πλήρως πληρωθείσα νέα
µετοχή µε τιµή εξάσκησης £0,10.
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Απαγορεύεται αφενός η αποστολή, διανοµή, ταχυδρόµηση ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο προώθηση
αντιγράφων του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου και κάθε προωθητικού και σχετικού µε την παρούσα
δηµόσια προσφορά εγγράφου ή άλλου υλικού από οποιοδήποτε πρόσωπο προς ή από τις Εξαιρούµενες
Χώρες και αφετέρου η εξάσκηση των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης από πρόσωπα των Εξαιρούµενων
Χωρών.
Σηµειώνεται ότι η παρούσα έκδοση και παραχώρηση αφορά νέους τίτλους και δεν αφορά οποιαδήποτε
διάθεση υφιστάµενων τίτλων. Η Εταιρεία δεν έχει οποιοδήποτε δικαίωµα ανάκλησης ή αναστολής της
έκδοσης και παραχώρησης των τίτλων που προσφέρονται µε το παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο.
Χρόνος Προσφοράς ∆ικαιωµάτων Προτίµησης
Τα ∆ικαιώµατα Προτίµησης θα προσφερθούν στους µετόχους της Εταιρείας που θα αποκτήσουν µετοχές
της Εταιρείας µέχρι και τις 16 Αυγούστου 2007 (cum-date).
Η µετοχή θα διαπραγµατεύεται ex-rights (αφαιρουµένων των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης) την αµέσως
επόµενη εργάσιµη µέρα από την cum-date, δηλαδή από τις 17 Αυγούστου 2007, σύµφωνα µε τους
Κανονισµούς του Χρηµατιστηρίου.
Ανακοίνωση Προσφοράς
Η Εταιρεία θα ανακοινώσει την προσφορά των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης µε γραπτή ανακοίνωση στο
Χ.Α.Κ. και µε δηµοσίευση της ανακοίνωσης σε δύο εφηµερίδες παγκύπριας κυκλοφορίας.
Επιστολή Παραχώρησης ∆ικαιωµάτων Προτίµησης
Η επιστολή παραχώρησης των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης µαζί µε επεξηγηµατικό σηµείωµα θα
ταχυδροµηθούν στις 28 Αυγούστου 2007 στους Μετόχους που θα αποκτήσουν µετοχές της Εταιρείας
µέχρι και τις 16 Αυγούστου 2007 (cum-date). Στις επιστολές παραχώρησης των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης
θα αναγράφεται, µεταξύ άλλων, ο αριθµός των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης που παραχωρείται στον κάθε
Μέτοχο.
Επιστολές παραχώρησης ∆ικαιωµάτων Προτίµησης θα σταλούν στην Κύπρο και στις λοιπές χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιστολές Παραχώρησης ∆ικαιωµάτων Προτίµησης για αγορά Νέων Μετοχών δε
θα ταχυδροµηθούν σε Εξαιρούµενες Χώρες.
Σηµειώνεται ότι το παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο θα είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και στα
γραφεία της Λαϊκής Επενδυτικής Ε.Π.Ε.Υ. ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ.
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Εισαγωγή ∆ικαιωµάτων Προτίµησης στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου
Τα ∆ικαιώµατα Προτίµησης, εφόσον εγκριθεί η εισαγωγή τους από το Χ.Α.Κ., θα εισαχθούν και θα
διαπραγµατεύονται στο Χ.Α.Κ.. ∆ε θα διενεργηθούν πράξεις σταθεροποίησης σε σχέση µε τα ∆ικαιώµατα
Προτίµησης, ενώ δε θα υπάρχει ειδικός διαπραγµατευτής για σκοπούς ρευστότητας. Η προέγκριση από το
Χ.Α.Κ. για την εισαγωγή των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης έχει δοθεί στις 20 Ιουλίου 2007.
∆ιαπραγµάτευση και Μεταβίβαση ∆ικαιωµάτων Προτίµησης στο Χ.Α.Κ.
Η διαπραγµάτευση των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης στο Χ.Α.Κ. θα διαρκέσει από τις 11 Σεπτεµβρίου 2007
µέχρι και τις 2 Οκτωβρίου 2007. Τα ∆ικαιώµατα Προτίµησης θα τυγχάνουν διαπραγµάτευσης και θα
µεταβιβάζονται µέσω του Χ.Α.Κ..
Κάτοχοι ∆ικαιωµάτων Προτίµησης που θα αποκτήσουν τα ∆ικαιώµατα Προτίµησης κατά τη
διαπραγµάτευσή τους στο Χ.Α.Κ. θα πρέπει κατά την Περίοδο Εξάσκησης των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης
να απευθυνθούν στην Εταιρεία µέσω της οποίας θα µπορούν να εξασφαλίσουν σχετική Επιστολή
Παραχώρησης έτσι ώστε να µπορέσουν να εξασκήσουν τα ∆ικαιώµατα Προτίµησής τους.
Κάθε ∆ικαίωµα Προτίµησης θα είναι εγγεγραµµένο στο Κεντρικό Μητρώο / Αποθετήριο και θα είναι
ελεύθερα µεταβιβάσιµο εξολοκλήρου ή µερικώς µε το άνοιγµα λογαριασµού διαπραγµάτευσης µε
συγκεκριµένο Μέλος του Χ.Α.Κ. και δίνοντας πρόσβαση των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης στο Μέλος αυτό.
Εάν ο Μέτοχος / Κάτοχος ∆ικαιώµατος Προτίµησης έχει ήδη λογαριασµό διαπραγµάτευσης µε
συγκεκριµένο Μέλος τότε δεν είναι απαραίτητο το άνοιγµα λογαριασµού εφόσον δοθεί πρόσβαση στο
Μέλος αυτό για µεταβίβαση µέρους ή του συνόλου των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης. Κάθε µεταβίβαση
καταχωρείται στο Κεντρικό Μητρώο και οι αξίες εγγράφονται στο όνοµα του δικαιούχου την τρίτη εργάσιµη
ηµέρα από την κατάρτιση της συναλλαγής. Οι Μέτοχοι / Κάτοχοι των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης
προτρέπονται να προβούν έγκαιρα στις κατάλληλες ενέργειες µε τους χρηµατιστές τους, σε σχέση µε τους
λογαριασµούς διαπραγµάτευσης, για να είναι σε θέση να διαπραγµατεύονται τους τίτλους που θα
κατέχουν.
Τιµή Εξάσκησης των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης
Η Τιµή Εξάσκησης των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης καθορίστηκε στο ποσό των £0,10 για κάθε δύο (2)
∆ικαιώµατα Προτίµησης. Κάθε δύο (2) ∆ικαιώµατα Προτίµησης θα αποδίδουν µία (1) νέα µετοχή της
Εταιρείας.
Η Τιµή Εξάσκησης των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης καθορίστηκε µε βάση την ονοµαστική αξία της µετοχής
της Εταιρείας.
Η Τιµή Εξάσκησης των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης καθορίστηκε µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
της Εταιρείας ηµεροµηνίας 12 Φεβρουαρίου 2007.
Περίοδος και ∆ιαδικασία Εξάσκησης ∆ικαιωµάτων Προτίµησης
Περίοδος Εξάσκησης ∆Π
Οι κάτοχοι των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης θα έχουν το δικαίωµα να τα εξασκήσουν, για να αγοράσουν τον
αντίστοιχο αριθµό των νέων µετοχών της Εταιρείας (δηλαδή αγορά µίας νέας µετοχής για κάθε δύο
∆ικαιώµατα Προτίµησης), καταβάλλοντας την Τιµή Εξάσκησης των £0,10 για κάθε δύο (2) δικαιώµατα
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Προτίµησης, η οποία είναι πληρωτέα εξολοκλήρου κατά την περίοδο εξάσκησης των ∆ικαιωµάτων
Προτίµησης. ∆ικαιώµατα Προτίµησης που δε θα εξασκηθούν µέχρι τη σχετική ηµεροµηνία θα παύσουν να
ισχύουν και η προσφορά θα θεωρείται ότι δεν έχει γίνει αποδεκτή από τον κάτοχο ∆ικαιώµατος
Προτίµησης.
Κάτοχοι ∆ικαιωµάτων Προτίµησης που θα αποκτήσουν τα ∆ικαιώµατα Προτίµησης κατά τη
διαπραγµάτευσή τους στο Χ.Α.Κ. θα πρέπει κατά την Περίοδο Εξάσκησης των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης
να απευθυνθούν στην Εταιρεία µέσω της οποίας θα µπορούν να εξασφαλίσουν σχετική Επιστολή
Παραχώρησης έτσι ώστε να µπορέσουν να εξασκήσουν τα ∆ικαιώµατα Προτίµησής τους.
Η Περίοδος Εξάσκησης είναι η περίοδος από τις 5 Οκτωβρίου 2007 µέχρι τις 11 Οκτωβρίου 2007.
∆ιαδικασία Εξάσκησης ∆Π
Για να εξασκήσουν το δικαίωµά τους, οι κάτοχοι των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης θα πρέπει να
συµπληρώσουν και να υπογράψουν τη σχετική αίτηση που υπάρχει στην επιστολή παραχώρησης
∆ικαιωµάτων Προτίµησης δηλώνοντας τον αριθµό µετοχών για τις οποίες ασκείται το ∆ικαίωµα
Προτίµησης και να την παραδώσουν ή να την ταχυδροµήσουν στο γραφείο της εταιρείας SpiderNet
Services Public Limited, Οδός Ιάσονος 1, 1082 Λευκωσία, τηλ.: 22844844 ή στην ταχυδροµική διεύθυνση
Τ.Θ. 23323, 1681 Λευκωσία.
Η αίτηση επί της επιστολής παραχώρησης θα πρέπει να παραδίδεται από τις 8:30 π.µ. µέχρι τις 12:00 το
µεσηµέρι εντός της περιόδου εξάσκησης (5-11 Οκτωβρίου 2007) και να συνοδεύεται µε όλο το
απαιτούµενο ποσό µε επιταγή σε διαταγή ‘‘SpiderNet Services Public Limited’’.
Οι επιταγές µπορούν να παρουσιαστούν για εξαργύρωση από την Εταιρεία µόλις παραληφθούν.
Σηµειώνεται ότι οι κάτοχοι των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης µπορούν να εξασκήσουν µέρος ή όλα τα
∆ικαιώµατα Προτίµησης που κατέχουν. Και στις δύο περιπτώσεις θα πρέπει να παρουσιάσουν ή να
ταχυδροµήσουν

την

επιστολή

παραχώρησης

∆ικαιωµάτων

Προτίµησης,

αφού

προηγουµένως

συµπληρώσουν και υπογράψουν την επιστολή παραχώρησης για τον αριθµό των µετοχών που
επιθυµούν να αποδεχτούν και να καταβάλουν το τίµηµα εξάσκησης που αντιστοιχεί στον αριθµό των
∆ικαιωµάτων Προτίµησης που επιθυµούν να εξασκήσουν.
Εφόσον κατατεθεί ή ταχυδροµηθεί η υπογεγραµµένη επιστολή παραχώρησης για εξάσκηση των
∆ικαιωµάτων Προτίµησης, η αποδοχή καθίσταται αµετάκλητη. Σε περίπτωση που επιταγή επιστραφεί
απλήρωτη τότε θα θεωρείται ότι ο συγκεκριµένος κάτοχος των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης δεν έχει
εξασκήσει τα ∆ικαιώµατα Προτίµησης του.
Με την εξάσκηση των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης αυτά θα παύσουν να ισχύουν και θα µετατραπούν σε
µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας σε αναλογία µία (1) νέα µετοχή για κάθε ένα (1) ∆ικαίωµα Προτίµησης
που εξασκήθηκε.
Η εξάσκηση του ∆ικαιώµατος Προτίµησης και η πληρωµή από τον κάτοχο αυτού του αντίστοιχου
τιµήµατος (για µερική ή ολική εξάσκηση) αποτελεί αποδοχή της προσφοράς µε βάση τους όρους του
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παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου και του καταστατικού της Εταιρείας. Αν το τίµηµα για την εξάσκηση των
∆ικαιωµάτων Προτίµησης δεν καταβληθεί από τον κάτοχο µέχρι τις 12:00 το µεσηµέρι της Τελευταίας
Ηµεροµηνίας Εξάσκησης (δηλαδή στις 11 Οκτωβρίου 2007), η προσφορά αυτή θα θεωρείται ότι δεν έχει
γίνει αποδεκτή.
Απαγορεύεται η εξάσκηση των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης από επενδυτές των Εξαιρούµενων Χωρών.
Μερική Εξάσκηση ∆ικαιωµάτων Προτίµησης
Όπως αναφέρεται πιο πάνω, οι κάτοχοι των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης µπορούν να εξασκήσουν µέρος ή
όλο τον αριθµό των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης που κατέχουν.
Σε περίπτωση που συγκεκριµένος κάτοχος δεν επιθυµεί να εξασκήσει τα ∆ικαιώµατα Προτίµησής του ή
επιθυµεί να εξασκήσει µόνο µέρος των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης που κατέχει µπορεί µέχρι και τις
2 Οκτωβρίου 2007 να διαθέσει στην αγορά το µέρος που δεν επιθυµεί να εξασκήσει εξασφαλίζοντας
τίµηµα ανάλογο µε την ισχύουσα τιµή διαπραγµάτευσης των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης στο Χ.Α.Κ..
Οι κάτοχοι ∆ικαιωµάτων Προτίµησης (καθώς και το λοιπό επενδυτικό κοινό) µπορούν επίσης να
αγοράσουν επιπρόσθετα ∆ικαιώµατα Προτίµησης από την αγορά (Χ.Α.Κ.).
Κάτοχοι ∆ικαιωµάτων Προτίµησης που θα αποκτήσουν ∆ικαιώµατα Προτίµησης κατά τη διαπραγµάτευσή
τους στο Χ.Α.Κ. θα πρέπει κατά την Περίοδο Εξάσκησης των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης να απευθυνθούν
στην Εταιρεία µέσω της οποίας θα µπορούν να εξασφαλίσουν σχετική Επιστολή Παραχώρησης έτσι ώστε
να µπορέσουν να εξασκήσουν τα ∆ικαιώµατα Προτίµησής τους.
Ανακοίνωση Αποτελέσµατος
Εντός δύο (2) εργάσιµων ηµερών µετά την Τελευταία Ηµεροµηνία της Περιόδου Εξάσκησης των
∆ικαιωµάτων Προτίµησης, η Εταιρεία θα προβεί σε ανακοίνωση στην οποία θα δηµοσιεύσει το
αποτέλεσµα σε δύο εφηµερίδες παγκύπριας κυκλοφορίας.
Ποσό Έκδοσης
Με βάση την Τιµή Εξάσκησης των £0,10 και εφόσον εξασκηθούν όλα τα ∆ικαιώµατα Προτίµησης, η
Εταιρεία θα αντλήσει ποσό ύψους £1,38 εκ. περίπου, χωρίς να υπολογίζονται τα έξοδα της έκδοσης.
Μερική Εξασφάλιση της Έκδοσης
Με βάση συµφωνίας ηµεροµηνίας 22 Μαρτίου 2007, η Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. ∆ηµόσια Εταιρεία
Λίµιτεδ έχει εγγυηθεί την εξάσκηση 10.000.000 ∆ικαιωµάτων Προτίµησης. Ως αποτέλεσµα αυτής τη
συµφωνίας, ενδέχεται το ποσοστό της Λαϊκής Επενδυτικής Ε.Π.Ε.Υ. ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ στο
µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας να ανέλθει µέχρι και στο 12,08% (εφόσον κληθεί να εξασκήσει όλα τα
∆ικαιώµατα Προτίµησης την εξάσκηση των οποίων έχει εξασφαλίσει).
Για την εξασφάλιση της εξάσκησης 10.000.000 ∆ικαιωµάτων Προτίµησης από τη Λαϊκή Επενδυτική
Ε.Π.Ε.Υ. ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ, η Εταιρεία θα καταβάλει δικαίωµα ύψους 2% επί της αξίας των
µετοχών που θα αναλάβει η Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ Limited.
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∆ε θα καταβληθεί οποιοδήποτε ποσό στους κατόχους των µη εξασκηθέντων ∆ικαιωµάτων Προτίµησης.
Η εξάσκηση των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης θα γίνει µε τέτοιο τρόπο που δε θα επηρεάζεται η ευρεία
διασπορά του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και κατά τρόπο που δε θα αντιτίθεται στους Περί Αξιών
και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµους και Κανονισµούς.
Επιστολές Παραχώρησης Νέων Μετοχών
Οι επιστολές παραχώρησης για τις νέες µετοχές που θα προκύψουν από την εξάσκηση των ∆ικαιωµάτων
Προτίµησης, θα εκδοθούν και θα ταχυδροµηθούν µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την Τελευταία
Ηµεροµηνία της Περιόδου Εξάσκησης, δηλαδή στις 18 Οκτωβρίου 2007. Σηµειώνεται ότι κατά την
παραχώρηση των νέων µετοχών που θα προκύψουν από την εξάσκηση των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης
κλασµατικά υπόλοιπα θα αγνοούνται.
∆ιαπραγµάτευση Νέων Μετοχών στο Χ.Α.Κ.
Οι νέες µετοχές κατόπιν έγκρισης του Χ.Α.Κ., θα τυγχάνουν διαπραγµάτευσης και θα µεταβιβάζονται µέσω
του Χ.Α.Κ. (Εναλλακτική Αγορά) εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία έκδοσης της
σχετικής Επιστολής Παραχώρησης Νέων Μετοχών, και εφόσον βεβαιωθεί το Χ.Α.Κ. ότι το Μητρώο
Μετόχων, µετά την έκδοση των Νέων Μετοχών, έχει κατατεθεί σε ηλεκτρονική µορφή και πληροί όλες τις
προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από το Χ.Α.Κ. σύµφωνα µε τον Κανονισµό 4 των Περί Αξιών και
Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου (καταχώρηση, διαπραγµάτευση και εκκαθάριση άυλων κινητών αξιών)
Κανονισµών του 2001 για την εισαγωγή των Νέων Μετοχών της Εταιρείας στο Κεντρικό Μητρώο. Τυχόν
αλλαγή στο πιο πάνω χρονοδιάγραµµα λόγω αστάθµητων παραγόντων, θα ανακοινωθεί στο Χ.Α.Κ. και
στον ηµερήσιο τύπο.
∆ε θα διενεργηθούν πράξεις σταθεροποίησης σε σχέση µε τις νέες µετοχές, ενώ δε θα υπάρχει ειδικός
διαπραγµατευτής για σκοπούς ρευστότητας.
∆ικαιώµατα / Μερίσµατα
Οι συνήθεις πλήρως εξοφληµένες µετοχές που θα προκύψουν από την εξάσκηση των ∆ικαιωµάτων
Προτίµησης θα τίθενται αµέσως στην ίδια κατηγορία µε τις υφιστάµενες συνήθεις µετοχές (rank pari passu)
ονοµαστικής αξίας των £0,10 και θα δικαιούνται να συµµετάσχουν σε οποιαδήποτε καταβολή µερίσµατος,
µε ηµεροµηνία αρχείου που έπεται της κάθε περιόδου εξάσκησής τους. Οι µετοχές αυτές δε θα δικαιούνται
να συµµετάσχουν σε µερίσµατα που πληρώθηκαν πριν από την εν λόγω ηµεροµηνία αρχείου.
Επίσης, οι πιο πάνω συνήθεις πλήρως εξοφληµένες µετοχές, θα τυγχάνουν του ίδιου χειρισµού
αναφορικά µε θέµατα συµµετοχής στα κέρδη της Εταιρείας και σε τυχόν πλεόνασµα από εκκαθάριση
αυτής ως οι υφιστάµενες συνήθεις µετοχές της Εταιρείας.
Σηµειώνεται ότι δεν υπάρχουν οποιεσδήποτε ρήτρες εξαγοράς ή ρήτρες µετατροπής για τις µετοχές αυτές.
Γενικά
Τα ∆ικαιώµατα Προτίµησης εκδίδονται µε βάση απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας
ηµεροµηνίας 12 Φεβρουαρίου 2007 και σύµφωνα µε τον περί ∆ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού
∆ελτίου Νόµο του 2005 και τον Κανονισµού 809/2004 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
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Το παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο διέπεται και ερµηνεύεται µε βάση τους Νόµους της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας
και δικαιοδοσία για την επίλυση οποιασδήποτε δικαστικής διαφοράς που ήθελε προκύψει θα έχει το
Επαρχιακό ∆ικαστήριο Λευκωσίας.
Η προσφορά των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης δεν υπόκειται σε οποιουσδήποτε όρους πέραν της έγκρισης
του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου.
3.

Συµµετοχή στο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας

Συµµετοχή µη Μονίµων Κατοίκων Κύπρου
Σύµφωνα µε τον περί της ∆ιακίνησης Κεφαλαίων Νόµο (115(Ι)/2003) της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας ο
οποίος τέθηκε σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία προσχώρησης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η
Μαΐου 2004, δεν υπάρχουν περιορισµοί στη διακίνηση κεφαλαίων και τις πληρωµές από και προς την
Κύπρο, µε ορισµένες µόνο εξαιρέσεις οι οποίες προβλέπονται στη Συνθήκη για την ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με βάση τον περί της ∆ιακίνησης Κεφαλαίων Νόµο και σχετικές αποφάσεις του
Υπουργικού Συµβουλίου, η διενέργεια άµεσων επενδύσεων στην Κύπρο σε εταιρείες εισηγµένες στο
Χ.Α.Κ. από κατοίκους κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών είναι ελεύθερη.
Ο περί της ∆ιακίνησης Κεφαλαίων Νόµος της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας δεν επηρεάζει την εφαρµογή του
άρθρου 17 (Ι) του περί Τραπεζικών Εργασιών Νόµου της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας που αφορά
περιορισµούς στο ποσοστό ιδιοκτησίας Τραπεζών που αναλύεται παρακάτω.
4.

Πληροφορίες Σχετικά µε τις Κινητές Αξίες που Προσφέρονται

Τα ∆ικαιώµατα Προτίµησης θα τυγχάνουν διαπραγµάτευσης στο Χ.Α.Κ. (ως nil paid rights) όπως
αναφέρεται στο Μέρος Ε2. Μετά την εξάσκησή τους, θα µετατραπούν σε συνήθεις νέες µετοχές που θα
ενταχθούν στο Χ.Α.Κ. και θα τυγχάνουν διαπραγµάτευσης µαζί µε τις υφιστάµενες µετοχές της Εταιρείας.
Στον πίνακα που ακολουθεί, παρατίθενται βασικές πληροφορίες σχετικά µε τα ∆ικαιώµατα Προτίµησης και
τις συνήθεις νέες µετοχές που θα προκύψουν από την εξάσκηση των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης.

∆ικαίωµα Προτίµησης

Συνήθεις νέες µετοχές που θα
προκύψουν από την εξάσκηση των
∆ικαιωµάτων Προτίµησης και ∆ιάθεση

Κατηγορία Αξιών

∆ικαιώµατα Προτίµησης (nil paid rights).

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

Νοµοθεσία µε βάση την
οποία εκδόθηκαν / θα
εκδοθούν

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

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

Είδος κινητών αξιών

Ονοµαστικές και άϋλες

Ονοµαστικές και άϋλες

Τήρηση µητρώου

Κεντρικό Μητρώο Χ.Α.Κ.

Κεντρικό Μητρώο Χ.Α.Κ.

Νόµισµα Έκδοσης

Λίρες Κύπρου

Λίρες Κύπρου

Νόµισµα
∆ιαπραγµάτευσης

Ευρώ (€)

Ευρώ (€)
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ISIN Code

Θα δοθεί από το Χ.Α.Κ. µετά την έγκριση
για εισαγωγή των ∆ικαιωµάτων
Προτίµησης.

CY0005661117

∆ιαπραγµάτευση

Χ.Α.Κ.

Χ.Α.Κ. (Εναλλακτική Αγορά)

∆ικαίωµα Μερίσµατος

Όχι

Το ύψος και ηµεροµηνία καταβολής του
µερίσµατος προτείνεται από το
∆ιοικητικό Συµβούλιο και εγκρίνεται από
γενική συνέλευση των Μετόχων. ∆εν
υπάρχει περιορισµός στο χρόνο ή
συχνότητα καταβολής µερίσµατος. ∆εν
υπάρχει ελάχιστο µέρισµα. Η καταβολή
µερίσµατος υπόκειται στην ύπαρξη
επαρκών αποθεµατικών, διαθέσιµων για
διανοµή.
Το µέρισµα δεν παραγράφεται και δεν
υπάρχουν περιορισµοί στην κατανοµή
µερίσµατος σε σχέση µε την προέλευση
των επενδυτών.

*

∆ικαίωµα ψήφου

Όχι

Ναι (µία ψήφος ανά µετοχή)

∆ικαίωµα προτίµησης
στην εγγραφή αξίων της
ίδιας κατηγορίας

∆εν ισχύει

Ναι

∆ικαίωµα συµµετοχής
στα κέρδη του εκδότη

Όχι - Βλέπε δικαίωµα µερίσµατος

Βλέπε δικαίωµα µερίσµατος

∆ικαίωµα σε τυχόν
πλεόνασµα σε
περίπτωση
εκκαθάρισης

Όχι

Ναι

Αποφάσεις µε βάση τις
οποίες εκδίδονται

Με βάση απόφαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου ηµεροµηνίας
12 Φεβρουαρίου 2007.

Με βάση απόφαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου ηµεροµηνίας
12 Φεβρουαρίου 2007.

Περιορισµοί στην
Ελεύθερη Μεταβίβαση

Όχι*

Όχι*

Τα υπό έκδοση ∆ικαιώµατα Προτίµησης είναι ελεύθερα µεταβιβάσιµα, σηµειώνεται όµως ότι τα ∆ικαιώµατα

Προτίµησης δεν προορίζονται για επενδυτές Εξαιρούµενων Χωρών οι οποίοι απαγορεύεται να τα εξασκήσουν.

∆εν υπάρχουν δεσµευτικές προσφορές εξαγοράς για το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Κατά την
τελευταία και την τρέχουσα χρήση δεν υπήρξαν δηµόσιες προτάσεις για την εξαγορά του µετοχικού
κεφαλαίου της Εταιρείας εκτός ως αναφέρεται στον παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο.
Σηµειώνεται ότι σε περιπτώσεις υποβολής δηµόσιας πρότασης εξαγοράς ή συγχώνευσης ισχύουν οι
διατάξεις του περί ∆ηµοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόµου του 2007, ο οποίος περιέχει πρόνοιες για την
ίση µεταχείριση των µετόχων. Ισχύουν, επίσης, σχετικές πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόµου της Κύπρου
σε περίπτωση απόκτησης ποσοστού πέραν του 90% ως αποτέλεσµα δηµόσιας πρότασης, όπου είναι
δυνατό να ενεργοποιούνται πρόνοιες για υποχρεωτική απόκτηση του εναποµείναντος ποσοστού.
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5.

Φορολογικό Καθεστώς και Φορολογία Μερισµάτων

Κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου ισχύουν οι πιο κάτω διατάξεις σύµφωνα µε
τους περί φορολογίας νόµους. Νοείται ότι σε περίπτωση διαφοροποίησης της νοµοθεσίας θα ισχύουν οι
εκάστοτε νέες διατάξεις.
Φορολογικό Καθεστώς για την Εταιρεία
Σύµφωνα µε τον περί Φορολογίας του Εισοδήµατος Νόµο N118(I)/2002 (όπως τροποποιήθηκε) που
ισχύει από 01/01/2003, τα φορολογικά κέρδη της Εταιρείας υπόκεινται σε εταιρικό φόρο µε συντελεστή
10%. Για τα έτη 2003 και 2004 επιβάλλεται επιπρόσθετος φόρος 5% για φορολογητέα κέρδη πέραν του
£1.000.000 και σε περίπτωση που τα κέρδη της Εταιρείας προέρχονται από οποιαδήποτε µόνιµη
εγκατάσταση στο εξωτερικό, αυτά απαλλάσσονται της φορολογίας.
Εάν το εισόδηµα εταιρείας από τόκους δεν προκύπτει από τη συνήθη διεξαγωγή της επιχείρησής της ή δε
συνδέεται στενά µε τη συνήθη διεξαγωγή της επιχείρησής της, υπόκειται σε έκτακτη αµυντική εισφορά µε
συντελεστή 10%. Σε αυτή την περίπτωση το εισόδηµα εταιρείας από τόκους απαλλάσσεται κατά 50% από
τον εταιρικό φόρο εισοδήµατος.
Το κέρδος σε άλλες χώρες όπου δραστηριοποιείται η Εταιρεία υπόκειται σε φορολογία µε συντελεστές
που ισχύουν στις χώρες αυτές.
Φορολογικό Καθεστώς για τον Επενδυτή
Σηµειώνεται ότι η φορολογική αντιµετώπιση των εισοδηµάτων του κάθε επενδυτή συναρτάται από
πλήθος παραµέτρων και στοιχείων, και εναπόκειται στους επενδυτές να ζητήσουν εξειδικευµένη
φορολογική συµβουλή.
Λογιζόµενη ∆ιανοµή
Σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άµυνα Νόµου Ν117(Ι)/2002 (όπως
τροποποιήθηκε) που ισχύει από 01/01/2003, εταιρεία η οποία είναι κάτοικος στην Κύπρο, λογίζεται ότι
διανέµει 70% των λογιστικών κερδών της µετά τη φορολογία (όπως προσαρµόζονται µε βάση τη
νοµοθεσία), υπό µορφή µερισµάτων, κατά το τέλος της περιόδου των δύο ετών από το τέλος του
φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται και αποδίδει έκτακτη εισφορά για την άµυνα σε
συντελεστή 15% επί του λογιζόµενου µερίσµατος που αναλογεί σε µετόχους (φυσικά πρόσωπα ή
εταιρείες), που είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου.
Το ποσό των λογιζόµενων µερισµάτων µειώνεται µε οποιοδήποτε πραγµατικό µέρισµα διανέµεται στη
διάρκεια του έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται (προµέρισµα) και των δύο ετών από το τέλος του
φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται. Σε περίπτωση που πληρώνεται πραγµατικό µέρισµα
µετά την παρέλευση των δύο ετών, οποιοδήποτε ποσό λογιζόµενης διανοµής µερίσµατος µειώνει το
πραγµατικό µέρισµα επί του οποίου παρακρατείται έκτακτη εισφορά. Αυτή η έκτακτη αµυντική εισφορά
καταβάλλεται από την εταιρεία για λογαριασµό των µετόχων.
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Φορολογία Μερισµάτων – Κύπριοι επενδυτές
Μερίσµατα που προέρχονται από εταιρεία που είναι φορολογικά κάτοικος Κύπρου εξαιρούνται από τη
φορολογία αν καταβάλλονται σε άλλη εταιρεία, ενώ υπόκεινται σε έκτακτη εισφορά για την άµυνα µε
συντελεστή 15% αν καταβάλλονται σε φυσικό πρόσωπο φορολογικό κάτοικο της Κύπρου. Η εταιρεία που
πληρώνει µέρισµα οφείλει να παρακρατήσει την έκτακτη αµυντική εισφορά κατά την πληρωµή του
µερίσµατος και να την καταβάλει στις φορολογικές αρχές.
Φορολογία Μερισµάτων - Ξένοι Επενδυτές
Μερίσµατα που προέρχονται από εταιρεία που είναι φορολογικά κάτοικος Κύπρου και καταβάλλονται σε
µη φορολογικό κάτοικο Κύπρου (εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο) απαλλάσσονται της φορολογίας στην
Κύπρο. Εάν τα κέρδη από τα οποία λαµβάνεται το µέρισµα έχουν σε οποιοδήποτε στάδιο υποστεί
λογιζόµενη διανοµή, η έκτακτη εισφορά που καταβλήθηκε λόγω της λογιζόµενης διανοµής που αναλογεί
στο µέρισµα που λαµβάνεται από το µη φορολογικό κάτοικο Κύπρου (εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο),
επιστρέφεται, ύστερα από αίτηση του µετόχου.
Κέρδη από πώληση µετοχών εταιρειών
Με βάση τον περί Φορολογίας του Εισοδήµατος Νόµο N118(I)/2002 (όπως τροποποιήθηκε), τα κέρδη
από την πώληση τίτλων (περιλαµβανοµένων οποιωνδήποτε µετοχών) εξαιρούνται της φορολογίας
εισοδήµατος. Με βάση τον περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόµο Ν52/80, όπως
τροποποιήθηκε, υπόκειται σε φορολογία το κέρδος από πώληση µετοχών εταιρειών που κατέχουν ακίνητη
ιδιοκτησία στην Κύπρο. Όµως το κέρδος από την πώληση µετοχών εισηγµένων σε οποιοδήποτε
αναγνωρισµένο χρηµατιστήριο εξαιρείται τέτοιας φορολογίας.
Κυπριακές Εταιρείες ∆ιεθνών Επιχειρήσεων
Οι Κυπριακές Εταιρείες ∆ιεθνών Επιχειρήσεων φορολογούνται όπως όλες οι άλλες κυπριακές εταιρείες.
Ειδικό Τέλος επί Χρηµατιστηριακών Συναλλαγών
Τηρουµένων των διατάξεων του περί Επιβολής Ειδικού Τέλους επί των Χρηµατιστηριακών Συναλλαγών
Νόµου του 1999 (η ισχύς της νοµοθεσίας είναι από την 01/01/2000 µέχρι την 31/12/2007), επί των
συναλλαγών που καθορίζονται στον Πίνακα και καταρτίζονται µε βάση τους Κανόνες ∆ιαπραγµάτευσης
Αξιών (Ηλεκτρονικού Συστήµατος) του 1999 ή άλλως πως στο Χρηµατιστήριο, ή ανακοινώνονται προς το
Χρηµατιστήριο, επιβάλλεται ειδικό τέλος συναλλαγής µε βάση τους φορολογικούς συντελεστές. Το ποσό
που αντιστοιχεί στο ειδικό τέλος συναλλαγής βαρύνει τον πωλητή ή το πρόσωπο που ανακοινώνει τη
συναλλαγή, αναλόγως της περίπτωσης.
Ο φορολογικός συντελεστής του ειδικού τέλους συναλλαγής καθορίζεται σε 0,15% στην περίπτωση που ο
πωλητής του τίτλου ή το πρόσωπο που ανακοινώνει τη συναλλαγή είναι είτε νοµικό είτε φυσικό πρόσωπο.
Το τέλος υπολογίζεται ως ακολούθως:
1) Στην περίπτωση συναλλαγής που καταρτίζεται στο Χρηµατιστήριο, πάνω στο ποσό της αξίας της
χρηµατιστηριακής συναλλαγής,
2) Στην περίπτωση οποιασδήποτε άλλης συναλλαγής που καθορίζεται στον Πίνακα και ανακοινώνεται στο
Χρηµατιστήριο δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 23 των Περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου
Νόµων 1993 µέχρι 1999, πάνω στη συνολική αξία των τίτλων κατά την ηµέρα ανακοίνωσης της
συναλλαγής στο Χρηµατιστήριο µε βάση την τιµή κλεισίµατος των τίτλων την ηµέρα της ανακοίνωσης, ή
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αν δεν υπάρχει τέτοια τιµή µε βάση την τελευταία υπάρχουσα τιµή ή µε βάση τη δηλωθείσα τιµή,
οποιαδήποτε από τις πιο πάνω τιµές είναι η υψηλότερη.
6.

Μερική Εξασφάλιση Έκδοσης

Η εξάσκηση των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης είναι µερικώς εξασφαλισµένη από τη Λαϊκή Επενδυτική
Ε.Π.Ε.Υ. ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ βάσει συµφωνίας ηµεροµηνίας 22 Μαρτίου 2007. Πιο συγκεκριµένα, η
Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ έχει εγγυηθεί να εξασκήσει 10.000.000 ∆ικαιώµατα
Προτίµησης βλέπε Μέρος Ε2 – Μερική Εξασφάλιση της Έκδοσης.
7.

Υφιστάµενοι Μέτοχοι

Σηµειώνεται ότι η παρούσα έκδοση και παραχώρηση αφορά νέους τίτλους και δεν αφορά οποιαδήποτε
διάθεση υφιστάµενων τίτλων.
Πλην της συµφωνίας µε τη Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ, η οποία έχει εγγυηθεί
την εξάσκηση 10.000.000 ∆ικαιωµάτων Προτίµησης, δεν υπάρχουν οποιεσδήποτε συµφωνίες σε σχέση
µε διακράτηση µετοχών από υφιστάµενους Μετόχους ή δεσµεύσεις υφιστάµενων Μετόχων για εξάσκηση
µέρους ή όλων των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης που θα τους παραχωρηθούν εκτός από την πρόθεση των
κύριων µετόχων HNS Limited (13.222.641 ∆ικαιώµατα Προτίµησης) και κ. Χρίστου Κωνσταντίνου
(2.492.604 ∆ικαιώµατα Προτίµησης) οι οποίοι προτίθενται να εξασκήσουν όλα τα ∆ικαιώµατα Προτίµησης
που τους αναλογούν.
Σε περίπτωση που προκύψουν µη ασκηθέντα ∆ικαιώµατα Προτίµησης, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της
Εταιρείας θα τα διαθέσει κατά τη διακριτική του ευχέρεια προς όφελος της Εταιρείας, εντός δεκατεσσάρων
(14) εργάσιµων ηµερών από την τελευταία ηµεροµηνία της περιόδου εξάσκησης των ∆ικαιωµάτων
Προτίµησης, στην ίδια τιµή µε τους ίδιους όρους.
8.

Συµφέροντα Προσώπων που Συµµετέχουν στην Έκδοση

Τα ∆ικαιώµατα Προτίµησης θα προσφερθούν δωρεάν στους υφιστάµενους Μετόχους της Εταιρείας, κατ’
αναλογία των µετοχών που κατέχουν κατά τις 16 Αυγούστου 2007 (cum-date) και δε θα προσφερθούν σε
τρίτους επενδυτές / πρόσωπα.
Οι κύριοι µέτοχοι HNS Limited (13.222.641 ∆ικαιώµατα Προτίµησης) και κ. Χρίστος Κωνσταντίνου
(2.492.604 ∆ικαιώµατα Προτίµησης) προτίθενται να εξασκήσουν όλα τα ∆ικαιώµατα Προτίµησης που τους
αναλογούν.
Σε περίπτωση που προκύψουν µη ασκηθέντα ∆ικαιώµατα Προτίµησης, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της
Εταιρείας θα τα διαθέσει κατά τη διακριτική του ευχέρεια προς όφελος της Εταιρείας.
9.

Επίπτωση σε Θέµατα ∆ιασποράς (Dilution)

Επειδή τα ∆ικαιώµατα Προτίµησης προσφέρονται κατ’ αναλογία στους υφιστάµενους Μετόχους, σε
περίπτωση που εξασκηθούν όλα τα ∆ικαιώµατα Προτίµησης όπως αυτά θα προσφερθούν, η διασπορά θα
παραµείνει στα ίδια µε τα σηµερινά επίπεδα, και τα ποσοστά των υφιστάµενων Μετόχων θα µείνουν
αναλλοίωτα.
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Με βάση την προαναφερόµενη συµφωνία εξασφάλισης, πρέπει να σηµειωθεί ότι το ποσοστό της Λαϊκής
Επενδυτικής Ε.Π.Ε.Υ. ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ενδέχεται να ανέλθει
µέχρι και στο 12,08% (εφόσον κληθεί να εξασκήσει όλα τα ∆ικαιώµατα Προτίµησης την εξάσκηση των
οποίων έχει εξασφαλίσει).
Τα ποσοστά υφιστάµενων Μετόχων που δεν εξασκήσουν κανένα δικαίωµα θα µειωθούν µε παράγοντα
33,3%, περίπου (δηλαδή η συµµετοχή τους θα υπολογίζεται µε βάση τις 27.598.798 µετοχές).
10.

Έξοδα της Έκδοσης

Τα συνολικά έξοδα της Έκδοσης, συµπεριλαµβανοµένων των επαγγελµατικών αµοιβών που θα
καταβληθούν στους ελεγκτές, νοµικούς συµβούλους, διευθυντές και συµβούλους έκδοσης, εταιρεία που
εξασφαλίζει την µερική εξάσκηση των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης, εκτυπωτικά, διαφηµιστικά, κ.λπ.,
υπολογίζονται σε £30.000 περίπου.
11.

Ύψος και Προορισµός Κεφαλαίων

Τα συνολικά κεφάλαια που θα αντληθούν από την εξάσκηση των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης θα ανέλθουν
σε £1,38 εκ. περίπου. Μετά την αφαίρεση των εξόδων έκδοσης, το καθαρό προϊόν της Έκδοσης
αναµένεται να ανέλθει σε £1,35 εκ περίπου.
Το καθαρό προϊόν της Έκδοσης µετά την αφαίρεση των εξόδων της Έκδοσης, προορίζεται για την
ανάπτυξη των εργασιών της Εταιρείας και για την ενδυνάµωση του κεφαλαίου κίνησης.
Στόχος της Εταιρείας είναι η περαιτέρω ανάπτυξη του πελατολογίου της. Για την επίτευξη αυτού του
στόχου η Εταιρεία προτίθεται να χρησιµοποιήσει µέρος των κεφαλαίων που θα αντληθούν. Αυτή η
ανάπτυξη µπορεί να επιτευχθεί µε διάφορους τρόπους προσέλκυσης πελατών όπως, ειδικές προσφορές
και ειδικές υπηρεσίες και διάφορες άλλες ενέργειες προώθησης προϊόντων, καθώς επίσης και µέσω
συνεργασιών και εξαγορών άλλων εταιρειών.
12.

Συµπληρωµατικές Πληροφορίες

Η Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ ενεργεί ως ∆ιευθυντής και Σύµβουλος
Χρηµατιστής της παρούσας Έκδοσης. Επίσης, ενεργεί ως Ανάδοχος Υπεύθυνος Σύνταξης και ως
υπεύθυνος για τη συλλογή των χρηµατικών ποσών από την έκδοση νέων µετοχών.
Στο παρόν σηµείωµα κινητής αξίας δεν παρέχονται δηλώσεις άλλων εµπειρογνωµόνων ή τρίτων µερών
και δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία που έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρείας εκτός όπως
αναφέρεται στο Μέρος ∆20.
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Το παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο της SpiderNet Services Public Limited ηµεροµηνίας 31 Ιουλίου 2007
υπογράφηκε από τους ακόλουθους ∆ιοικητικούς Συµβούλους 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 περιεχόµενό του:

Ερµής Ν. Στεφάνου

-

Πρόεδρος (Μη Εκτελεστικός)

Χρίστος Κωνσταντίνου

-

∆ιευθύνων Σύµβουλος (Εκτελεστικός)

Αλέξης Φωτιάδης

-

Σύµβουλος (Μη Εκτελεστικός)
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Το παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο της SpiderNet Services Public Limited ηµεροµηνίας 31 Ιουλίου 2007
υπογράφηκε από τον Ανάδοχο Υπεύθυνο Σύνταξης του Ενηµερωτικού ∆ελτίου Λαϊκή Επενδυτική
Ε.Π.Ε.Υ. ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ, 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 περιεχόµενό του:

Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α:

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Παραθέτονται πιο κάτω αυτούσια τα σηµαντικότερα συµπεράσµατα της ανεξάρτητης λογιστικής
και οικονοµικής µελέτης (due diligence) που διενεργήθηκε από τον ελεγκτικό οίκο Moore Stephens
Stylianou & Co.
Σηµειώνεται ότι δεν διενεργήθηκε οποιοσδήποτε ανεξάρτητος νοµικός έλεγχος.
Συνοπτικά τα κύρια ευρήµατα της οικονοµικής µελέτης δέουσας επιµέλειας που διενεργήθηκαν για την
Spidernet Services Public Limited είναι τα ακόλουθα:
i.

Εξαγορά από την HNS Limited

Στις 25 Σεπτεµβρίου 2006, η HNS Limited ανακοίνωσε την απόφαση της να διατυπώσει ∆ηµόσια Πρόταση
για την απόκτηση µέχρι 100% µε ελάχιστο το 51% του εκδοµένου µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Η
πρόταση έγινε αποδεκτή και η HNS Limited στις 30 Νοεµβρίου 2006 απέκτησε το 70,77% της Εταιρείας.
ii.

Άυλα στοιχεία του ενεργητικού

Τα άυλα στοιχεία αποτελούν το µεγαλύτερο µέρος του µη κυκλοφορούν ενεργητικού της Εταιρείας. Σε
αυτά περιλαµβάνονται έξοδα ανάπτυξης και ολοκληρωµένα εσωτερικώς δηµιουργηµένα λογισµικά. Η
αναγνώριση αυτών των στοιχείων ενεργητικού γίνεται από την ∆ιεύθυνση της Εταιρείας σε συνεργασία µε
τους ελεγκτές.
iii.

∆ιαγραφή άυλων στοιχείων ενεργητικού

Κατά τη διάρκεια του έτους 2006 η Εταιρεία προέβη σε διαγραφές ύψους £591.683 άυλων στοιχείων
ενεργητικού γίνεται από τη ∆ιεύθυνση της Εταιρείας σε συνεργασία µε τους ελεγκτές.
iv.

Αναγνώριση εσόδων

Η πολιτική της Εταιρείας είναι να αναγνωρίζει το 30% ενός συµβολαίου την ηµέρα σύναψης της
συµφωνίας. Το υπόλοιπο 70% διανέµεται ισόποσα κατά τη διάρκεια του συµβολαίου.
v.

Συνολικό τραπεζικό χρέος

Το τραπεζικό χρέος της Εταιρείας στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 βρισκόταν στις £460.749 και τα
παρατραβήγµατα στις £477.843. Το όριο παρατραβηγµάτων βρισκόταν στις £500.000. Στις 9
Φεβρουαρίου 2007 η Εταιρεία αύξησε το όριο παρατραβήγµατος της στην Τράπεζα Κύπρου κατά
£250.000 και αποπλήρωσε το παρατράβηγµα της στην Universal Bank. Με αυτό το τρόπο συγκέντρωσαν
το συνολικό χρέος στην Τράπεζα Κύπρου στο £1.000.000.
vi.

Κύριοι προµηθευτές του Συγκροτήµατος

Μετά την εξαγορά από την HNS Limited το Συγκρότηµα µετάφερε το µεγαλύτερο µέρος του κόστους
πωλήσεων του στην Primetel που είναι πλέον συγγενική εταιρεία. Αυτή η κίνηση βοηθά την Εταιρεία να
µειώσει την επίδραση της CYTA στις εργασίες της και να πετυχαίνει καλύτερες τιµές, πράγµα όµως που
θα διαφανεί µε το τέλος της παρούσας οικονοµικής χρονιάς.
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vii.

Κέρδη πριν τους τόκους, φόρους και αποσβέσεις

Παρόλο που το Συγκρότηµα παρουσιάζει ζηµιές στα υπό εξέταση έτη ακολουθώντας την ανάλυση Κέρδη
πριν τους τόκους, φόρους και αποσβέσεις βλέπουµε µια διαφορετική εικόνα της Εταιρείας. Για το έτος
2005 τα κέρδη πριν τους τόκους, φόρους και αποσβέσεις δείχνουν κέρδη ύψους £364.488 ενώ για το έτος
2006 £327.592. ∆ιαφαίνεται ότι το Συγκρότηµα παρουσιάζει λειτουργικά κέρδη και παρόλη τη µείωση του
κύκλου εργασιών φαίνεται να έχει προσαρµοστεί και να µειώσει τα λειτουργικά του έξοδα για να
αντεπεξέλθει στις πιέσεις της αγοράς. Επίσης, σηµαντικό µέρος των ζηµιών του Συγκροτήµατος
προέρχονται από τις θυγατρικές εταιρείες που παρουσιάζουν λειτουργικές ζηµιές.

Πιο κάτω ακολουθεί απόσπασµα από τον ανεξάρτητο λογιστικό και οικονοµικό έλεγχο:
i.

Ανάλυση των προµηθευτών του Συγκροτήµατος

Με βάση τα λογιστικά βιβλία της Εταιρείας διαπιστώσαµε ότι κατά το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου
2006 ο κύριος προµηθευτής της Εταιρείας ήταν η CYTA. Συγκεκριµένα το ποσοστό επί του κόστος
πωλήσεων ανήρθε στο 90% το οποίο αναλύεται στον πιο κάτω πίνακα:
£

%

CYTA Global & CYTA IP Back up

323.362

60%

CYTA Internet connection

158.039

30%

Σύνολο

481.401

90%

Μετά την εξαγορά της Εταιρείας από την HNS Limited τον Νοέµβριο του 2006 η Εταιρεία ξεκίνησε
συνεργασία µε την Primetel. Οι αγορές από την εν λόγω εταιρεία συγκέντρωσαν ποσοστό 6% των
ετήσιων αγορών.
Αξιοσηµείωτο γεγονός αποτελεί ότι κατά τους πρώτους τέσσερις µήνες του 2007 η Εταιρεία
πραγµατοποίησε αγορές από την Primetel ύψους £128.381. Οι αγορές αυτές αφορούν τις υπηρεσίες που
παρείχε η CYTA και αφορούσαν το Global και IP Back up. Παράλληλα, η Εταιρεία διατήρησε την
συνεργασία της µε την CYTA σε σχέση µε την υπηρεσία Internet connection on local lines.
Μετά την εξαγορά από την HNS Limited το Συγκρότηµα µετάφερε το µεγαλύτερο µέρος του κόστους
πωλήσεων της στην Primetel που είναι πλέον συγγενική εταιρεία. Αυτή η κίνηση βοηθά την Εταιρεία να
µείωση την επίδραση της CYTA στις εργασίες της και να πετυχαίνει καλύτερες τιµές, πράγµα όµως που
θα διαφανεί µε το τέλος της παρούσας οικονοµικής χρονιάς.
ii.

Κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται η Εταιρεία και τρόποι που χρησιµοποιούνται για την

αντιµετώπισή τους.
Ένας σηµαντικός κίνδυνος που αντιµετωπίζει η Εταιρεία είναι η ρευστότητα. Λόγω του µεγάλου εύρους
πελατών η διαδικασία είσπραξης σίγουρα είναι χρονοβόρα. Από την άλλη οι οφειλές και τα τρέχων έξοδα
χρειάζονται τρέχον κεφάλαιο.
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Για το έτος που έληξε το ∆εκέµβριο του 2006 η Εταιρεία είχε όριο παρατραβήγµατος £500.000 και είχε
αξιοποιήσει £477.843.
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στο τεχνολογικό τοµέα που παρουσιάζει συνεχείς διακυµάνσεις. Για να
παραµείνει ανταγωνιστική πρέπει να αναπτύσσει συνεχώς τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει.
Για αυτό η Εταιρεία επενδύει σηµαντικά κεφάλαια στην ανάπτυξη των άυλων στοιχείων ενεργητικού και
αναµένεται ότι θα συνεχίζει να πράττει το ίδιο και στα προσεχή χρόνια.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β:

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΟΡΩΝ

Οι παρακάτω ορισµοί ισχύουν για το σύνολο του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου, εκτός όπου το κείµενο
απαιτεί διαφορετικά:
“Ενηµερωτικό ∆ελτίο”:

Σηµαίνει το παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο που συντάχθηκε µε βάση τον
περί ∆ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ∆ελτίου Νόµο του 2005
και

µε

βάση

τον

Κανονισµό

809/2004

της Επιτροπής

της

Ευρωπαϊκής Ένωσης.
“SpiderNet Services Public Limited” ή

Σηµαίνει την SpiderNet Services Public Limited.

“SpiderNet” ή “Εταιρεία” ή “Εκδότρια”:
“Συγκρότηµα”:

Σηµαίνει την SpiderNet Services Public Limited και τις συνδεδεµένες
και εξαρτηµένες εταιρείες της.

“Λαϊκή Επενδυτική”:

Σηµαίνει τη Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ.

“∆ιοικητικό Συµβούλιο” ή

Σηµαίνει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας.

“Συµβούλιο” ή “∆.Σ.”:
“Μετοχές”:

Σηµαίνει τις συνήθεις µετοχές της Εταιρείας ονοµαστικής αξίας 20
σεντ η κάθε µια που είναι εισηγµένες στο Χ.Α.Κ..

“Κάτοχοι Μετοχών” ή “Μέτοχοι”:

Σηµαίνει

τους

εκάστοτε

Μετόχους

της

Εταιρείας

που

είναι

εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Μετόχων της.
“∆ικαιούχοι”:

Σηµαίνει τα πρόσωπα που θα αποκτήσουν µετοχές της Εταιρείας
µέχρι και τις 16 Αυγούστου 2007 (cum-date).

“Έκδοση”:

Σηµαίνει την παρούσα έκδοση ∆ικαιωµάτων Προτίµησης.

“∆ικαιώµατα Προτίµησης” ή

Σηµαίνει τα ∆ικαιώµατα Προτίµησης (Rights) της Εταιρείας που

“∆ικαιώµατα” ή “Rights” ή “∆Π”:

προσφέρονται µε το παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο δωρεάν στους
Μετόχους που θα αποκτήσουν µετοχές της Εταιρείας µέχρι και τις
16 Αυγούστου 2007 (cum-date) σε αναλογία ένα (1) ∆ικαίωµα
Προτίµησης για κάθε µία (1) µετοχή που κατέχουν. Ως εκ τούτου η
ηµεροµηνία αποκοπής του ∆ικαιώµατος Προτίµησης (ex-rights date)
είναι η 17 Αυγούστου 2007.

‘Μητρώο Κατόχων ∆ικαιωµάτων

Σηµαίνει το µητρώο κατόχων ∆ικαιωµάτων Προτίµησης (Rights) για

Προτίµησης”:

την αγορά µετοχών της παρούσας έκδοσης, το οποίο θα τηρείται στο
Κεντρικό Αποθετήριο του Χ.Α.Κ..
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‘‘Κάτοχοι ∆ικαιωµάτων Προτίµησης”:

Σηµαίνει τους κατόχους ∆ικαιωµάτων Προτίµησης οι οποίοι είναι
εγγεγραµµένοι στο Μητρώο ∆ικαιωµάτων Προτίµησης.

‘‘Cum-date”:

Σηµαίνει την Ηµεροµηνία ∆ιαπραγµάτευσης (cum-date) της µετοχής
της Εταιρείας µέχρι την οποία οι Μέτοχοι θα µπορούν να αποκτήσουν
µετοχές της Εταιρείας και να δικαιούνται την δωρεάν παραχώρηση
∆ικαιωµάτων Προτίµησης (16 Αυγούστου 2007).

“Περίοδος ∆ιαπραγµάτευσης”:

Σηµαίνει

την

περίοδο

που

τα

∆ικαιώµατα

Προτίµησης

θα

διαπραγµατεύονται στο Χ.Α.Κ..
“Περίοδος Εξάσκησης”:

Σηµαίνει την περίοδο κατά την οποία οι κάτοχοι των ∆ικαιωµάτων
Προτίµησης µπορούν να τα εξασκήσουν καταβάλλοντας την Τιµή
Εξάσκησης ανά µετοχή.

“Τελευταία Ηµεροµηνία Εξάσκησης”:

Σηµαίνει την τελευταία ηµέρα της Περιόδου Εξάσκησης, που είναι η
τελευταία ηµέρα κατά την οποία οι κάτοχοι των ∆ικαιωµάτων
Προτίµησης µπορούν να εξασκήσουν τα ∆ικαιώµατα Προτίµησης
τους.

“Τιµή Εξάσκησης”:

Σηµαίνει την τιµή ανά ∆ικαίωµα που θα πρέπει να καταβάλουν οι
κάτοχοι των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης.

“Νέες Μετοχές”:

Σηµαίνει τις νέες µετοχές της Εταιρείας ονοµαστικής αξίας £0,10 που
θα προκύψουν µε την εξάσκηση των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης, οι
οποίες θα έχουν τα ίδια δικαιώµατα µε τις υφιστάµενες µετοχές της
Εταιρείας.

“Επιστολή Παραχώρησης ∆ικαιωµάτων

Σηµαίνει την επιστολή παραχώρησης αναφορικά µε τα υπό έκδοση

Προτίµησης” :

∆ικαιώµατα Προτίµησης της Εταιρείας, η οποία θα αποσταλεί στους
Μετόχους που θα αποκτήσουν µετοχές της Εταιρείας µέχρι και τις
16 Αυγούστου 2007 (cum-date).

“Επιστολή Παραχώρησης Νέων Πλήρως

Σηµαίνει την επιστολή παραχώρησης αναφορικά µε τις νέες µετοχές

Εξοφληµένων Μετοχών ”:

της Εταιρείας που θα προκύψουν από την εξάσκηση των
∆ικαιωµάτων Προτίµησης.

“Χ.Α.Κ.” ή “Χρηµατιστήριο”:

Σηµαίνει το Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου.

“Μέλος του Χρηµατιστηρίου”:

Σηµαίνει χρηµατιστή, χρηµατιστηριακή εταιρεία, Κυπριακή Εταιρεία
Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ) ή οµόρρυθµη εταιρεία
χρηµατιστών που είναι εγγεγραµµένος/η στο Μητρώο Μελών του
Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου.
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“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.
“Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. ∆ηµόσια

Είναι η εταιρεία η οποία εξασφαλίζει την εξάσκηση 10.000.000

Εταιρεία Λίµιτεδ”:

∆ικαιωµάτων Προτίµησης.

“HNS Limited”:

Είναι ο κύριος µέτοχος της SpiderNet.

“£”:

Σηµαίνει Λίρες Κύπρου.
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