4η Νοεµβρίου 2009

Primetel Plc
(η «Εταιρεία»)
Ενδιάµεση Κατάσταση ∆ιαχείρισης
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Primetel Plc σε συνεδρία του που έγινε στις 3 Νοεµβρίου
2009, µελέτησε και ενέκρινε την Ενδιάµεση Κατάσταση ∆ιαχείρισης για το δεύτερο
εξάµηνο του 2009, που καλύπτει την περίοδο από 01/07/2009 σύµφωνα µε το Άρθρο 11
του περί των Προϋποθέσεων ∆ιαφάνειας (Κινητές Αξίες προς ∆ιαπραγµάτευση σε
Ρυθµιζόµενη Αγορά) Νόµου του 2007 (Ν.190(Ι) του 2007), ως ακολούθως:
ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
H κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας παραµένει η παροχή τηλεπικοινωνιακών
υπηρεσιών και ψηφιακής τηλεόρασης.
∆εν υπήρξε σηµαντική αλλαγή στα αποτελέσµατα της Εταιρείας κατά την περίοδο από
1/7/2009 µέχρι σήµερα σε σχέση µε αυτά του πρώτου εξαµήνου του 2009.Το
πελατολόγιο της εταιρείας συνεχίζει να αυξάνεται µε σταθερούς ρυθµούς.
Άλλα Εταιρικά Γεγονότα
Η ∆εύτερη Περίοδος Άσκησης των ∆ικαιωµάτων Αγοράς Μετοχών 2008/2011 της
Εταιρείας (‘∆ΑΜ’) διαρκεί από την 1η µέχρι και την 10η Νοεµβρίου 2009. Από τα
31.870.290 ∆ΑΜ που είχαν εκδοθεί και παραχωρηθεί, ουδέν αναµένεται να ασκηθεί στην
ορισθείσα, τιµή των €0,36 ανά ∆ΑΜ.
Η Εταιρεία συνεχίζει τις προσπάθειες για παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και
εξυπηρέτησης των πελατών της, ταυτόχρονα µε την διατήρηση ψηλών ρυθµών
ανάπτυξης και αύξησης του µεριδίου αγοράς. Μέσα σ' αυτά τα πλαίσια η Εταιρεία
συνεχίζει την επέκταση του τηλεπικοινωνιακού της δικτύου τόσο σε εθνικό όσο και σε
διεθνές επίπεδο. Ειδικά για το διεθνές δίκτυο, συνεχίζονται µε κάποια καθυστέρηση οι
εργασίες για την προσαιγιάλωση του υποθαλάσσιου καλωδιακού συστήµατος «Hawk
System» σε συνεργασία µε την εταιρεία Reliance Globalcom. Το σύστηµα αναµένεται να
τεθεί σε λειτουργία στις αρχές του 2010. Με την λειτουργία του καλωδίου η εταιρεία θα
αποκτήσει πρόσβαση σε σηµαντικότατη χωρητικότητα στο διεθνές δίκτυο η οποία θα
δηµιουργήσει προϋποθέσεις για παροχή υπηρεσιών διαδικτύου µε πολύ ψηλότερες
ταχύτητες και ευνοϊκότερους όρους, καθώς και νέων υπηρεσιών.
Σηµαντική επίσης εξέλιξη στην ανάπτυξη της υποδοµής δικτύου της εταιρείας υπήρξε η
εγκατάσταση και λειτουργία ιδιόκτητου δικτύου οπτικών ινών κατά µήκος των
αυτοκινητόδροµων Λεµεσού-Λευκωσίας και Λεµεσού-Πάφου, η οποία δηµιουργεί
τεράστιες δυνατότητες δροµολόγησης κίνησης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, περαιτέρω
ανάπτυξη της ιδιόκτητης υποδοµής καθώς και διασφάλιση της αδιάλειπτης λειτουργίας
του δικτύου της εταιρείας.
Κατά τη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου δεν υπήρξαν οποιαδήποτε άλλα ουσιώδη
γεγονότα και συναλλαγές, πέραν των συνήθων εργασιών της Εταιρείας, τα οποία να
είχαν αντίκτυπο στην οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας.
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Περαιτέρω ανάλυση των γεγονότων και των αποτελεσµάτων θα δοθεί µε την ανακοίνωση
των ενδεικτικών ετήσιων αποτελεσµάτων της Εταιρείας περί τα τέλη Φεβρουαρίου 2010.
Μετά τιµής
AAA Regent Consultants Limited
Γραµµατέας
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