ΠΤΕΛ - Ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης της Primetel Plc προς τους μετόχους της
SpiderNet Services Public Limited (1/12/2008)
Η Primetel Plc (η «Primetel», «Προτείνοντας») ανακοινώνει ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της
δημόσιας πρότασης για την απόκτηση μέχρι και του 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου
της εταιρείας SpiderNet Services Public Limited (η «SpiderNet») (η «Δημόσια Πρόταση»), η
οποία είχε διατυπωθεί οριστικά στις 19 Σεπτεμβρίου 2008.
Προκαταρκτικά, το συνολικό ποσοστό αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης από μετόχους της
SpiderNet έφτασε το 95,86%, καθώς υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα και έγκυρα Έντυπα Αποδοχής
για 43.233.011 μετοχές της SpiderNet. Ο αριθμός αυτός περιλαμβάνει αποδοχές για 31.127.014
μετοχές που λήφθηκαν από άτομα που υπέβαλαν ανέκκλητες δεσμεύσεις αποδοχής. Το
συνολικό ποσοστό αποδοχής που ο Προτείνοντας κατέχει στη λήξη της Δημόσιας Πρότασης στις
27 Νοεμβρίου 2008, δίδει στον Προτείνοντα συνολική συμμετοχή 95,86% στο συνολικό μετοχικό
κεφάλαιο της SpiderNet.
Οι επιστολές παραχώρησης των νέων μετοχών και ΔΑΜ της Primetel που προσφέρθηκαν ως
αντιπαροχή, θα αποσταλούν στους μετόχους της SpiderNet που έχουν αποδεχτεί τη Δημόσια
Πρόταση, εφόσον εγκριθεί η εισαγωγή των νέων τίτλων στο ΧΑΚ.
Σύμφωνα με τους όρους της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνοντας, εάν αποκτήσει ποσοστό
πέραν του 90% στο μετοχικό κεφάλαιο της Υπό Εξαγοράς Εταιρείας, προτίθεται να ασκήσει το
δικαίωμα που του παρέχεται από το άρθρο 36 του Νόμου για δικαίωμα εξαγοράς (Squeeze Out),
ούτως ώστε να αποκτήσει το 100% των μετοχών της SpiderNet. Σε τέτοια περίπτωση, ο
Προτείνοντας θα μετατρέψει τη SpiderNet σε ιδιωτική εταιρεία τροποποιώντας το καταστατικό της
και θα αιτηθεί τη διαγραφή της από το ΧΑΚ. Το δικαίωμα αυτό ασκείται εντός τριών μηνών από
την λήξη της περιόδου αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης. Πρόθεση του Προτείνοντα είναι όπως
ασκήσει το δικαίωμα του αυτό.
Αναφέρεται επίσης ότι σύμφωνα με το άρθρο 37 του περί Δημοσίων Προτάσεων και Εξαγοράς
Νόμου του 2007, οι κάτοχοι των εναπομεινάντων τίτλων της SpiderNet δικαιούνται να
απαιτήσουν από τον Προτείνοντα όπως αγοράσει και τους δικούς τους τίτλους σε δίκαιη τιμή. Το
δικαίωμα αυτό ασκείται εντός τριών μηνών από την ημερομηνία λήξης της περιόδου αποδοχής
της δημόσιας πρότασης.
Η Primetel Plc ευχαριστεί τους μετόχους της SpiderNet για την ανταπόκριση τους και θα
ανακοινώσει το συντομότερο δυνατόν το χρονοδιάγραμμα για την εισαγωγή των νέων τίτλων που
προκύπτουν καθώς και του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze out) σε συνεννόηση με τις αρμόδιες
αρχές.
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