ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
το οποίο αφορά το Ενημερωτικό Δελτίο / Πρόσκληση για Εγγραφή ημερομηνίας 22 Μαΐου 2008

PRIMETEL PLC

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

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

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

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
(Με βάση τον περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμο του 2005 και
με βάση τον Κανονισμό 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης
το οποίο αφορά το Ενημερωτικό Δελτίο / Πρόσκληση για Εγγραφή ημερομηνίας 22 Μαΐου 2008)
Το έγγραφο αυτό είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν χρειάζεστε οποιεσδήποτε διευκρινίσεις
ή / και επεξηγήσεις επί του Συμπληρωματικού Ενημερωτικού Δελτίου μπορείτε να συμβουλευτείτε τους Ανάδοχους
Υπεύθυνους Σύνταξης της παρούσας έκδοσης Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ και Κυπριακό
Οργανισμό Επενδύσεων και Αξιών Λίμιτεδ (CISCO), άλλους επαγγελματίες χρηματιστές, τραπεζίτες, λογιστές,
δικηγόρους ή σύμβουλους επενδύσεων.

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

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

4.000.000 μετοχές θα διατεθούν στους συνδρομητές της Εταιρείας οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο
πελατολόγιο της Εταιρείας στις 6 Ιουνίου 2008.

7.500.000 μετοχές θα διατεθούν σε επαγγελματίες επενδυτές και σε περιορισμένο κύκλο προσώπων.

2.852.000 μετοχές θα διατεθούν με Δημόσια Προσφορά στο ευρύ κοινό.
Η τιμή διάθεσης των μετοχών η οποία είναι η ίδια και για τις τρεις κατηγορίες έχει καθοριστεί από το Διοικητικό
Συμβούλιο της Εταιρείας στα €0,36 ανά μετοχή. Σε περίπτωση που η ζήτηση σε μία από τις τρεις κατηγορίες
(συνδρομητές, επαγγελματίες επενδυτές και περιορισμένος κύκλος προσώπων και ευρύ κοινό) υπολείπεται της
αντίστοιχης προσφοράς και δεν έχει ικανοποιηθεί πλήρως η ζήτηση στην άλλη κατηγορία, οι πλεονάζουσες μετοχές
θα μπορούν να μεταφέρονται στην κατηγορία με την ανικανοποίητη ζήτηση. Σε αυτή την περίπτωση, παύει να
ισχύει ο προαναφερόμενος αριθμός μετοχών ο οποίος διατίθεται ανά κατηγορία επενδυτών.
 750.000 μετοχές θα διατεθούν δωρεάν σε μέλη του προσωπικού και αξιωματούχους της Εταιρείας στις 15
Ιουλίου 2008.
Έκδοση και παραχώρηση 26.267.000 δωρεάν Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών (ΔΑΜ) 2008/2011 στους
Μετόχους που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μελών της Εταιρείας κατά την ημερομηνία έκδοσης των νέων
μετοχών με αναλογία 1 ΔΑΜ για κάθε 6 μετοχές που κατέχονται.

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

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

Η ημερομηνία Συμπληρωματικού Ενημερωτικού Δελτίου είναι η 27 Ιουνίου 2008.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΜΟΝΟ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2005 ΚΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 809/2004 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Το παρόν Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο αφορά το Ενημερωτικό Δελτίο / Πρόσκληση για
Εγγραφή ημερομηνίας 22 Μαΐου 2008 της Primetel Plc (η “Εταιρεία”).
Υπεύθυνοι για τη σύνταξη και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχονται στο παρόν Συμπληρωματικό
Ενημερωτικό Δελτίο είναι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Primetel Plc, οι οποίοι αναλαμβάνουν
συλλογικά και ατομικά πλήρη ευθύνη για την ακρίβεια, ορθότητα και πληρότητα των πληροφοριών και των
στοιχείων που περιέχονται στο παρόν Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο και διαβεβαιώνουν ότι δεν
υπάρχουν άλλα ουσιαστικά γεγονότα που η παράλειψή τους θα καθιστούσε οποιαδήποτε δήλωση που
περιέχεται σε αυτό παραπλανητική.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμου του 2005 το
παρόν Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο της Primetel Plc υπογράφτηκε από τους ακόλουθους:
Περικλής Μαγκλής
- Πρόεδρος
Ερμής Ν. Στεφάνου
- Διευθύνων Σύμβουλος
- Σύμβουλος
Φίλιππος Βατυλιώτης
Νίκος Έλληνας
- Οικονομικός Σύμβουλος
Διευθυντής Έκδοσης είναι η Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ. Ανάδοχοι Υπεύθυνοι
Σύνταξης είναι η Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ και ο Κυπριακός Οργανισμός
Επενδύσεων και Αξιών Λίμιτεδ (CISCO). Η Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ και ο
Κυπριακός Οργανισμός Επενδύσεων και Αξιών Λίμιτεδ (CISCO) αφού έλαβαν κάθε εύλογο μέτρο για το
σκοπό αυτό δηλώνουν ότι, εξόσον γνωρίζουν οι πληροφορίες που περιέχονται στο Συμπληρωματικό
Ενημερωτικό Δελτίο είναι σύμφωνες με την πραγματικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα
μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του.
Η έγκριση του παρόντος Συμπληρωματικού Ενημερωτικού Δελτίου 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.
Η απόφαση για πιθανή επένδυση σε μετοχές της Primetel Plc, οφείλει να βασίζεται στο σύνολο των
πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο και στο Ενημερωτικό
Δελτίο / Πρόσκληση για Εγγραφή ημερομηνίας 22 Μαΐου 2008. Ειδικότερα, για μερικούς σημαντικούς
παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη σε σχέση με τους προσφερόμενους τίτλους, οι οποίοι
περιγράφονται στο Μέρος Β του Ενημερωτικού Δελτίου / Πρόσκληση για Εγγραφή ημερομηνίας 22 Μαΐου
2008.
Οι επενδυτές που χρειάζονται οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή / και επεξηγήσεις επί του παρόντος
Συμπληρωματικού Ενημερωτικού Δελτίου, καθώς και του Ενημερωτικού Δελτίου / Πρόσκλησης για
Εγγραφή ημερομηνίας 22 Μαΐου 2008, μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες:


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



Στους Ανάδοχους Υπεύθυνους Σύνταξης:
- Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ
Κτίριο ΕΤΙΤΤΑ, 1ος όροφος, Λεωφόρος Ευαγόρου 39, 1066 Λευκωσία.
- Κυπριακός Οργανισμός Επενδύσεων και Αξιών Λίμιτεδ (CISCO)
Eurolife House, 2ος όροφος, Έβρου 4, Στρόβολος, Λευκωσία.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1

Γεγονότα μεταγενέστερα του Ενημερωτικού Δελτίου ημερομηνίας 22 Μαΐου 2008

5

2

Καθορισμός Τιμής Έκδοσης

5

3

Έκτακτη Γενική Συνέλευση 4 Ιουνίου 2008

6

4

Κύριοι Μέτοχοι

6

5

Δικαίωμα Υπαναχώρησης

7

6

Διάθεση Συμπληρωματικού Ενημερωτικού Δελτίου

7
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1.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΜΑΙΟΥ 2008.

Τα γεγονότα που παρατίθενται πιο κάτω ακολούθησαν την έκδοση του Ενημερωτικού Δελτίου /
Πρόσκλησης για Εγγραφή ημερομηνίας 22 Μαΐου 2008, το οποίο καταρτίστηκε σχετικά με:
Έκδοση και Δημόσια Προσφορά μέχρι 15.102.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας €0,17 (£0,10) η
κάθε μια ως ακολούθως:


4.000.000 μετοχές θα διατεθούν στους συνδρομητές της Εταιρείας οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο

πελατολόγιο της Εταιρείας στις 6 Ιουνίου 2008.


7.500.000 μετοχές θα διατεθούν σε επαγγελματίες επενδυτές και σε περιορισμένο κύκλο προσώπων.



2.852.000 μετοχές θα διατεθούν με Δημόσια Προσφορά στο ευρύ κοινό.

Η τιμή διάθεσης των μετοχών η οποία είναι η ίδια και για τις τρεις κατηγορίες έχει καθοριστεί από το
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στα €0,36 ανά μετοχή.
Σε περίπτωση που η ζήτηση σε μία από τις τρεις κατηγορίες (συνδρομητές, επαγγελματίες επενδυτές και
περιορισμένος κύκλος προσώπων και ευρύ κοινό) υπολείπεται της αντίστοιχης προσφοράς και δεν έχει
ικανοποιηθεί πλήρως η ζήτηση στην άλλη κατηγορία, οι πλεονάζουσες μετοχές θα μπορούν να
μεταφέρονται στην κατηγορία με την ανικανοποίητη ζήτηση. Σε αυτή την περίπτωση, παύει να ισχύει ο
προαναφερόμενος αριθμός μετοχών ο οποίος διατίθεται ανά κατηγορία επενδυτών.


Οι υπόλοιπες 750.000 μετοχές θα διατεθούν δωρεάν σε μέλη του προσωπικού και αξιωματούχους της

Εταιρείας στις 15 Ιουλίου 2008.
Έκδοση και παραχώρηση 26.267.000 δωρεάν Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών (ΔΑΜ) 2008/2011 στους
Μετόχους που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μελών της Εταιρείας κατά την ημερομηνία έκδοσης των
νέων μετοχών με αναλογία 1 ΔΑΜ για κάθε 6 μετοχές που κατέχονται.

Η περίοδος Δημόσιας Προσφοράς για απόκτηση νέων μετοχών της Primetel έχει λήξει στις 18 Ιουνίου
2008. Συνολικά έχουν παραληφθεί 415 αιτήσεις για αγορά 27.583.113 μετοχών της Εταιρείας.
Το τελικό αποτέλεσμα της Δημόσιας Προσφοράς θα ανακοινωθεί στον ημερήσιο τύπο και οι επενδυτές οι
οποίοι υπέβαλαν αίτηση για αγορά τίτλων της Εταιρείας θα ενημερωθούν σχετικά με την αίτηση τους, μέσω
επιστολής παραχώρησης η οποία θα τους αποσταλεί ταχυδρομικά αφού δοθεί η έγκριση του Χ.Α.Κ..
Με τη συμπλήρωση της έκδοσης αυτής, όλοι οι τίτλοι της Εταιρείας θα εισαχθούν και θα διαπραγματεύονται
στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, νοουμένου ότι θα επιτευχθεί ικανοποιητική
διασπορά στο ευρύ κοινό και η αίτηση για εισαγωγή να εγκριθεί από το Χ.Α.Κ..
2.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ημερομηνίας 5 Ιουνίου 2008, αποφασίστηκε όπως η Τιμή
Έκδοσης για τη Δημόσια Προσφορά των 15.102.000 μετοχών καθοριστεί στα €0,36 ανά μετοχή
ονομαστικής αξίας €0,17 η κάθε μία εξαιρουμένων των 750.000 μετοχών οι οποίες όπως αποφάσισε η
Γενική Συνέλευση θα δοθούν δωρεάν σε μέλη του προσωπικού και αξιωματούχους της Εταιρείας.
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3.

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008

Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων που έγινε στις 4 Ιουνίου 2008 εγκρίθηκε το ακόλουθο ψήφισμα:
«Εγκρίνεται όπως το ψήφισμα Β1 ημερομηνίας 5

ης

Μαΐου 2008 τροποποιηθεί ως ακολούθως: Εγκρίνεται η

έκδοση Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών (ΔΑΜ) 2008/2011 βάσει της οποίας προσφέρεται ένα ΔΑΜ για κάθε
έξι μετοχές που θα κατέχονται κατά την ημερομηνία έκδοσης νέων μετοχών. Ο αριθμός ΔΑΜ που
αναμένεται να εκδοθούν είναι 26.267.000 και κάθε ΔΑΜ που θα εξασκείται θα μετατρέπεται σε μία μετοχή
της Εταιρείας. Η τιμή άσκησης των ΔΑΜ θα ισούται με τον μέσο όρο της τιμής κλεισίματος της μετοχής της
Εταιρείας κατά τους τρεις μήνες που προηγούνται της έναρξης της εκάστοτε περιόδου άσκησης ΔΑΜ μείον
30% (τριάντα τοις εκατόν) με ελάχιστη τιμή εξάσκησης την τιμή έκδοσης των νέων μετοχών. Η περίοδος
άσκησης των ΔΑΜ θα είναι 1-10 Νοεμβρίου 2008, 1-10 Νοεμβρίου 2009, 1-10 Νοεμβρίου 2010 και
η

1-10 Νοεμβρίου 2011. Η τελευταία ημερομηνία άσκησης των ΔΑΜ θα είναι 10 Νοεμβρίου 2011. Με το
παρόν ειδικό ψήφισμα το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτείται να προχωρήσει με την
συμπλήρωση των όρων έκδοσης και διαδικασιών για την έκδοση αυτή με την προϋπόθεση ότι
οποιαδήποτε απόφαση του δε θα παραβαίνει ή διαφοροποιεί οποιανδήποτε απόφαση του παρόντος
ψηφίσματος. Το παρόν ψήφισμα τροποποιεί και αντικαθιστά πλήρως το Ειδικό Ψήφισμα Β1 ημερομηνίας
ης

5 Μαΐου 2008.
Ως εκ τούτου η περίοδος άσκησης των ΔΑΜ τροποποιείται ως εξής: Με βάση το Ενημερωτικό Δελτίο
ημερομηνίας 22 Μαΐου 2008 η περίοδος άσκησης των ΔΑΜ 2008/2011 ήταν 1-10 Δεκεμβρίου 2008, 1-10
Δεκεμβρίου 2009, 1-10 Δεκεμβρίου 2010 και 1-10 Δεκεμβρίου 2011. Με βάση το νέο ψήφισμα η περίοδος
άσκησης των ΔΑΜ 2008/2011 τροποποιείται και η νέα περίοδος εξάσκησης θα είναι 1-10 Νοεμβρίου 2008,
1-10 Νοεμβρίου 2009, 1-10 Νοεμβρίου 2010 και 1-10 Νοεμβρίου 2011.
4.

ΚΥΡΙΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ

4.1 Πριν την Αύξηση Κεφαλαίου με Δημόσια Προσφορά (επί συνόλου 142.500.000 μετοχών)
Οι κύριοι μέτοχοι της Εταιρείας πριν τη Δημόσια Προσφορά, οι οποίοι άμεσα ή έμμεσα κατέχουν ποσοστό
σύνηθων μετοχών πέραν του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας είναι οι ακόλουθοι:
Μέτοχος

Αριθμός Μετοχών

Ποσοστό
%

9.299.996

6,53

Thunderworx Limited

76.944.444

54,00

Manglis (Holdings) Limited

27.395.378

19,22

TeleDev East Limited

Celltech Limited

1

2

Σύνολο
1

26.262.378

18,43

139.902.196

98,18

Η TeleDev East Limited κατέχει το 93% του μετοχικού κεφαλαίου της Thunderworx Limited. Επομένως η άμεση και η

έμμεση συμμετοχή της στην Εταιρεία διαμορφώνεται σε 60,53%.
2

Η συμμετοχή της εταιρείας Celltech Limited στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, έχει αλλάξει σε σχέση με το

Ενημερωτικό Δελτίο ημερομηνίας 22 Μαΐου 2008, καθότι στις 26 Ιουνίου 2008 η Celltech Limited πώλησε 500.000
μετοχές στην κ. Μαρία Λεωνίδου και 633.000 μετοχές στην εταιρεία A.L. Prochoice Group Public Limited στην τιμή των
€0,396.

6

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

4.2 Μετά την Αύξηση Κεφαλαίου με Δημόσια Προσφορά (επί συνόλου 157.602.000 μετοχών)
Οι κύριοι μέτοχοι της Εταιρείας μετά τη Δημόσια Προσφορά, οι οποίοι άμεσα ή έμμεσα θα κατέχουν
ποσοστό σύνηθων μετοχών πέραν του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας είναι οι ακόλουθοι:
Μέτοχος

TeleDev East Limited

1

Thunderworx Limited
Manglis (Holdings) Limited
Celltech Limited

2

Σύνολο
1

Αριθμός Μετοχών

Ποσοστό
%

9.299.996

5,90

76.944.444

48,82

27.395.378

17,38

26.262.378

16,66

139.902.196

88,76

Η TeleDev East Limited κατέχει το 93% του μετοχικού κεφαλαίου της Thunderworx Limited. Επομένως η άμεση και η

έμμεση συμμετοχή της στην Εταιρεία διαμορφώνεται σε 54,72%.
2

Η συμμετοχή της εταιρείας Celltech Limited στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, έχει αλλάξει σε σχέση με το

Ενημερωτικό Δελτίο ημερομηνίας 22 Μαΐου 2008, καθότι στις 26 Ιουνίου 2008 η Celltech Limited πώλησε 500.000
μετοχές στην κ. Μαρία Λεωνίδου και 633.000 μετοχές στην εταιρεία A.L. Prochoice Group Public Limited στην τιμή των
€0,396.

5.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Με βάση τα προβλεπόμενα του άρθρου 14(1)(6) και 14(1)(7) του περί Δημόσιας Προσφοράς και
Ενημερωτικού Δελτίου Νόμου του 2005, επενδυτές οι οποίοι έχουν συμφωνήσει ή δεσμευθεί με
οποιονδήποτε τρόπο πριν τη δημοσίευση του Συμπληρωματικού Ενημερωτικού Δελτίου να αποκτήσουν
δι’ εγγραφής κινητές αξίες, στις οποίες αναφέρεται το Ενημερωτικό Δελτίο ημερομηνίας 22 Μαΐου 2008,
βασισθέντες στα στοιχεία αυτού, δικαιούνται να υπαναχωρήσουν και να αποδεσμευθούν αζημίως
γι’ αυτούς από την υποχρέωση και δέσμευση που έχουν αναλάβει. Το δικαίωμα υπαναχώρησης και
δήλωσης της αποδέσμευσης ασκείται εντός προθεσμίας τριών εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση του
Συμπληρωματικού Ενημερωτικού Δελτίου.
6.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Το Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρείας, είναι διαθέσιμο χωρίς επιβάρυνση κατά τη διάρκεια
ισχύος του Ενημερωτικού Δελτίου ημερομηνίας 22 Μαΐου 2008:
σε ηλεκτρονική μορφή ως εξής:


στην ιστοσελίδα της Primetel Plc (www.prime-tel.com)



στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.cysec.gov.cy)



στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (www.cse.com.cy)

σε έντυπη μορφή ως εξής:


στο εγγεγραμμένο γραφείο της Primetel Plc: Λεωφ. Ομονοίας 141, The Maritime Centre, 3045
Λεμεσός



στα γραφεία του Διευθυντή Έκδοσης / Ανάδοχου Υπεύθυνου Σύνταξης Λαϊκή Επενδυτική
Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ



στα γραφεία του Ανάδοχου Υπεύθυνου Σύνταξης του Κυπριακού Οργανισμού Επενδύσεων και
Αξιών Λίμιτεδ (CISCO)
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Το παρόν Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο της Primetel Plc ημερομηνίας 27 Ιουνίου 2008
υπογράφηκε από τους ακόλουθους Διοικητικούς Συμβούλους της Εταιρείας, οι οποίοι δηλώνουν ότι αφού
έλαβαν κάθε εύλογο μέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται στο Συμπληρωματικό
Ενημερωτικό Δελτίο είναι, εξ όσων γνωρίζουν, σύμφωνες με την πραγματικότητα και δεν υπάρχουν
παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του:

Περικλής Μαγκλής

- Πρόεδρος

Ερμής Ν. Στεφάνου

- Διευθύνων Σύμβουλος

Φίλιππος Βατυλιώτης

- Σύμβουλος

Νίκος Έλληνας

- Οικονομικός Σύμβουλος
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Το παρόν Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο της Primetel Plc ημερομηνίας 27 Ιουνίου 2008
υπογράφηκε από τους Ανάδοχους Υπεύθυνους Σύνταξης του Ενημερωτικού Δελτίου Λαϊκή Επενδυτική
Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ και Κυπριακό Οργανισμό Επενδύσεων και Αξιών Λίμιτεδ (CISCO), οι
οποίοι δηλώνουν ότι αφού έλαβαν κάθε εύλογο μέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται
στο Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο 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. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ

Κυπριακός Οργανισμός Επενδύσεων και Αξιών Λίμιτεδ (CISCO)
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