ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Καλούνται οι μέτοχοι της PRIMETEL PLC (η «Εταιρεία») σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 19η Σεπτεμβρίου
2008 και ώρα 09:00 (π.μ.) στα γραφεία της Εταιρείας στη Λεωφόρο Λεμεσού 89, 2121 Αγλαντζιά.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Οι μέτοχοι της Εταιρείας θα κληθούν να μελετήσουν και αν κρίνουν ορθό να εγκρίνουν τα ακόλουθα ειδικά
ψηφίσματα:
1. ΟΠΩΣ το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτηθεί και δια του παρόντος ψηφίσματος
εξουσιοδοτείται να διενεργήσει δημόσια πρόταση προς τους μετόχους της SPIDERNET SERVICES
PUBLIC LIMITED («SPIDERNET») για εξαγορά μέχρι και του 100% του εκδομένου μετοχικού
κεφαλαίου της SPIDERNET με προσφορά τριών (3) νέων μετοχών της Εταιρείας που θα εκδοθούν για
τον σκοπό αυτό, για κάθε τέσσερεις (4) μετοχές της SPIDERNET που κατέχουν και επιπλέον με την
δωρεάν προσφορά ενός (1) νέου Δικαιώματος Αγοράς Μετοχών («ΔΑΜ») της Εταιρείας που θα
εκδοθεί για τον σκοπό αυτό για κάθε έξι (6) μετοχές της Εταιρείας, με προς τα άνω στρογγυλοποίηση
των κλασμάτων κατά μία (1) μετοχή ή ένα (1) ΔΑΜ ανά μέτοχο, που θα παραχωρηθούν για την
εξαγορά και με επιπλέον όρους και σε χρόνο που το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την κρίση του θα
θεωρήσει ορθό.
2. ΟΠΩΣ, σύμφωνα με το ψήφισμα 1 πιο πάνω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτηθεί
και δια του παρόντος ψηφίσματος εξουσιοδοτείται να εκδόσει και να παραχωρήσει μέχρι 33.832.426
(τριάντα τρία εκατομμύρια, οκτακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες, τετρακόσιες είκοσι έξι) νέες μετοχές στους
μετόχους της εταιρείας SPIDERNET SERVICES PUBLIC LIMITED οι οποίοι θα αποδεχθούν τη
δημόσια πρόταση και αυτές οι μετοχές που θα εκδοθούν θα έχουν τα ίδια δικαιώματα απ’ όλες τις
απόψεις (rank pari passu) με τις υφιστάμενες ήδη εκδομένες και πλήρως πληρωθείσες μετοχές της
Εταιρείας.
3. ΟΠΩΣ, σύμφωνα με το ψήφισμα 1 πιο πάνω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτηθεί
και δια του παρόντος ψηφίσματος εξουσιοδοτείται να εκδόσει και να παραχωρήσει μέχρι 5.644.738
(πέντε εκατομμύρια, εξακόσιες σαράντα τέσσερεις χιλιάδες, επτακόσια τριάντα οκτώ) νέα Δικαιώματα
Αγοράς Μετοχών («ΔΑΜ») της Εταιρείας στους μετόχους της εταιρείας SPIDERNET SERVICES
PUBLIC LIMITED οι οποίοι θα αποδεχθούν τη δημόσια πρόταση και αυτά ΔΑΜ θα εκδοθούν με τους
ίδιους όρους και θα έχουν τα ίδια δικαιώματα απ’ όλες τις απόψεις (rank pari passu) με τα υφιστάμενα
ήδη εκδομένα ΔΑΜ της Εταιρείας.
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4. ΟΠΩΣ το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτηθεί και δια του παρόντος εξουσιοδοτείται
βάσει των Άρθρων 60Β(5) και 59Α του Περί Εταιρειών Νόμου Κεφ 113 να παραχωρήσει μετοχές και
ΔΑΜ βάσει της εξουσιοδότησης των ψηφισμάτων 2 και 3 πιο πάνω ως και αν το Άρθρο 60Β(1) του
Περί Εταιρειών Νόμου Κεφ 113 δεν εφαρμόζετο σε αυτές τις παραχωρήσεις.
5. ΟΠΩΣ το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξηθεί από τριάντα δύο εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες
Ευρώ (€32.300.000) διαιρεμένο σε εκατόν ενενήντα εκατομμύρια (190,000,000) μετοχές προς €0,17
(δέκα επτά σέντ) εκάστη σε σαράντα δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες Ευρώ (€42.500.000)
διαιρεμένο σε διακόσια πενήντα εκατομμύρια (250,000,000) μετοχές προς €0,17 (δέκα επτά σέντ)
εκάστη έχοντας ίσα δικαιώματα από όλες τις απόψεις (rank pari passu) με τις υφιστάμενες συνήθεις
μετοχές προς €0,17 (δέκα επτά σέντ) εκάστη στο κεφάλαιο της Εταιρείας.
Κάθε μέτοχος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει στην πιο πάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση δικαιούται
να διορίσει αντιπρόσωπο για να παραστεί και να ψηφίσει εκ μέρους του. Δεν είναι αναγκαίο ο αντιπρόσωπος
αυτός να είναι μέτοχος της Εταιρείας. Το έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου θα πρέπει να
κατατεθεί στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας στην διεύθυνση ΟΜΟΝΟΙΑΣ 141, MARITIME CENTRE,
3045 ΛΕΜΕΣΟΣ, τουλάχιστον 48 ώρες πριν από τον χρόνο που ορίστηκε να συγκληθεί η Συνέλευση.
Την 20η Αυγούστου 2008
Με Εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
ΑΑΑ REGENT CONSULTANTS LIMITED
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
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ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
PRIMETEL PLC (η «Εταιρεία»)
ΟΜΟΝΟΙΑΣ 141, MARITIME CENTRE, 3045 ΛΕΜΕΣΟΣ
Εγώ / εμείς ……………………………………….....………………………………..
από…………………………………………........……………………………………
μέλος/μέλη της πιο πάνω Εταιρείας με το παρόν διορίζω/ουμε τον/την
..........................................................................................................................
από ...................................................................................................................
ή σε περίπτωση κωλύματος τον/την
...........................................................................................................................
από....................................................................................................................
ως τον αντιπρόσωπο μου / μας για να ψηφίσει για εμένα / μας και για λογαριασμό
μου / μας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που έχει συγκληθεί για την 19η ημέρα του
Σεπτεμβρίου 2008 και ώρα 08:00 (π.μ.), και σε οποιαδήποτε αναβολή της.
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
..................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

........................................................................
(Υπογραφή και σφραγίδα αν προβλέπεται)
Υπογράφηκε σήμερα την ....... ημέρα του ..............................................2008
Εκτός αν του δοθεί διαφορετική εξουσιοδότηση, ο αντιπρόσωπος θα ψηφίσει κατά βούληση.
Σε περίπτωση νομικού προσώπου, θα πρέπει το πληρεξούσιο έγγραφο να υπογράφεται από
πρόσωπα που είναι δεόντως εξουσιοδοτημένα για το σκοπό αυτό και να φέρει την επίσημη
σφραγίδα του νομικού προσώπου.
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