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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΚΕΦΑΛΑΙAΓΟΡΑΣ
Θέμα: Καταβολή ανταλλάγματος και μεταβίβαση τίτλων ως αποτέλεσμα της άσκησης του
Δικαιώματος Εξαγοράς από την Primetel Plc για την απόκτηση των υπολειπόμενων μετοχών
της Spidernet Services Public Limited
Σε συνέχεια της ανακοίνωσης ημερομηνίας 14 Ιανουαρίου 2009 σχετικά με την έναρξη της διαδικασίας του
Δικαιώματος Εξαγοράς Primetel Plc για την απόκτηση των υπολειπόμενων μετοχών της Spidernet Services Public
Limited, η Primetel Plc ανακοινώνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Δικαιώματος Εξαγοράς.
Υπενθυμίζεται ότι με την ολοκλήρωση της διαδικασίας της Δημόσιας Πρότασης της Primetel προς τους μετόχους
της SpiderNet στις 27 Νοεμβρίου 2008, το ποσοστό συμμετοχής της Primetel στο μετοχικό κεφάλαιο της
SpiderNet είχε διαμορφωθεί σε 95,86%. Η Primetel είχε υποβάλει σχετικό αίτημα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Κύπρου για απόκτηση του συνόλου των μετοχών της SpiderNet, με μεταβίβαση των υπόλοιπων τίτλων με τη
διαδικασία του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze out), αίτημα το οποίο εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
στις 24 Φεβρουαρίου 2009.
Η αντιπαροχή που προσφέρθηκε για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της SpiderNet, με μεταβίβαση των
υπόλοιπων τίτλων με τη διαδικασία του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze out), ήταν η ίδια με αυτή που είχε
προσφερθεί κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Πρότασης που έληξε στις 27 Νοεμβρίου 2008, δηλαδή:
για κάθε τέσσερεις (4) μετοχές της SpiderNet ονομαστικής αξίας €0,17 που κατείχε ο μέτοχος, είχαν προσφερθεί
τρεις (3) μετοχές ονομαστικής αξίας €0,17 της Primetel
και
για κάθε έξι (6) νέες μετοχές της Primetel που δόθηκαν, παραχωρήθηκε δωρεάν ένα (1) νέο δικαίωμα αγοράς
μετοχών 2008/2011 («ΔΑΜ», «warrant»).
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 36(3) του περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμου του
2007 για παροχή εναλλακτικής αντιπαροχής σε μετρητά, η Primetel είχε προσφέρει μετρητά €0,14 για κάθε μια
(1) μετοχή της SpiderNet, κατ’ επιλογή του αποδέκτη (το «Δικαίωμα Επιλογής»). Προς το σκοπό αυτό στάληκε
σχετική ενημερωτική επιστολή προς όλους τους υπολειπόμενους μετόχους της Spidernet Services Public Limited.
Η περίοδος αποδοχής του Δικαιώματος επιλογής έληξε στις 26 Μαρτίου 2009.
Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ο Οργανισμός CISCO, ως Χειριστής Ανάδοχος έχει καταβάλει το συνολικό
αντάλλαγμα στους μετόχους της Spidernet που άσκησαν το Δικαίωμα Επιλογής, στη βάση των €0,14 ανά μετοχή,
στις 3 Απριλίου 2009. H καταβολή του ανταλλάγματος έγινε με αποστολή επιταγής ταχυδρομικώς στη διεύθυνση
των δικαιούχων και σε μερικές περιπτώσεις με μεταφορά του ανταλλάγματος στους Χειριστές, σύμφωνα με τις
οδηγίες των δικαιούχων.
Επίσης, στις 3 Απριλίου 2009 εκδόθηκαν οι νέες μετοχές και ΔΑΜ της Primetel που προσφέρθηκαν ως αντιπαροχή,
με βάση την προαναφερόμενη αναλογία, στους μέτοχους οι οποίοι δεν άσκησαν το Δικαίωμα Επιλογής τους. Οι
επιστολές παραχώρησης των νέων μετοχών και ΔΑΜ της Primetel αποστάληκαν σήμερα ταχυδρομικώς στη
διεύθυνση των δικαιούχων.
Οι νέες μετοχές και ΔΑΜ της Primetel που εκδόθηκαν ως αντάλλαγμα στους μέτοχους οι οποίοι δεν άσκησαν το
Δικαίωμα Επιλογής τους, θα εισαχθούν για διαπραγμάτευση στο ΧΑΚ εντός 3 εβδομάδων από τη λήξη της
περιόδου άσκησης του δικαιώματος επιλογής (26 Μαρτίου 2009).
Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου έχει ενημερωθεί για την αποστολή επιστολής παραχώρησης τίτλων και του
χρηματικού ανταλλάγματος στους δικαιούχους μετόχους της SpiderNet, έτσι ώστε να προβεί στη μεταβίβαση των
μετοχών της SpiderNet στο όνομα της Primetel, δυνάμει του άρθρου 36 του περί Δημοσίων Προτάσεων και
Εξαγοράς Νόμου του 2007 και των διατάξεων της Κανονιστικής Απόφασης του ΧΑΚ ΚΔΠ96/2008 που διέπει
μεταξύ άλλων τη διαδικασία του δικαιώματος εξαγοράς.
Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στα πλαίσια του άρθρου 36(6) του περί Δημοσίων Προτάσεων και Εξαγοράς
Νόμου του 2007 και των διατάξεων της Κανονιστικής Απόφασης του ΧΑΚ ΚΔΠ96/2008.
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