ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ PRIMETEL PLC
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

Σε σχέση με τη δημόσια προσφορά 14.352.000 νέων μετοχών της Primetel Plc (‘Εταιρεία’) που
πραγματοποιήθηκε μεταξύ 9 και 18 Ιουνίου 2008, μέσω του Ενημερωτικού Δελτίου ημερομηνίας 22
Μαΐου 2008, στην τιμή των €0,36 για κάθε μετοχή ονομαστικής αξίας €0,17, η Εταιρεία ανακοινώνει με
ευχαρίστηση πως η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 1,92 φορές. Συγκεκριμένα, λήφθηκαν αιτήσεις για
27.6εκ. μετοχές, έναντι συνολικού αριθμού 14.352.000 μετοχών που προσφέρθηκαν προς τρεις
κατηγορίες επενδυτών (ευρύ κοινό, συνδρομητές, επαγγελματίες επενδυτές & περιορισμένος κύκλος
προσώπων). Υπενθυμίζεται πως 750.000 μετοχές θα παραχωρηθούν δωρεάν προς το προσωπικό της
Εταιρείας, και ως αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός των υπό έκδοση μετοχών ανέρχεται σε 15.102.000.
Το προκαταρκτικό ποσοστό ικανοποίησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν ανά κατηγορία, με βάση τις
σχετικές πρόνοιες του Ενημερωτικού Δελτίου ημερομηνίας 22 Μαΐου 2008, ανέρχεται σε 100% για την
κατηγορία των συνδρομητών, σε 50,4% για την κατηγορία των επαγγελματιών επενδυτών και του
περιορισμένου κύκλου προσώπων, και σε 38% για την κατηγορία του ευρέως κοινού. Διευκρινίζεται πως
οι διαφορές στα ποσοστά ικανοποίησης οφείλονται στο διαφορετικό ενδιαφέρον που επιδείχθηκε σε κάθε
μία από τις τρεις κατηγορίες αιτήσεων σε σχέση με τον προσφερόμενο αριθμό μετοχών.
Το τελικό αποτέλεσμα θα ανακοινωθεί με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ενώ αναμένεται πως στις 15
Ιουλίου 2008* θα γίνει: (α) η αποστολή των επιστολών παραχώρησης των νέων μετοχών και των
Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών 2008/2011 (‘ΔΑΜ’) που θα παραχωρηθούν δωρεάν σε αναλογία ένα (1)
ΔΑΜ για κάθε έξι (6) μετοχές, τόσο προς τους υφιστάμενους μετόχους, όσο και προς τους μετόχους
στους οποίους θα παραχωρηθούν οι υπό έκδοση 15.102.000 νέες μετοχές, και (β) η αποστολή των
επιστρεπτέων ποσών τα οποία θα φέρουν τόκο 5,50%.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας επιθυμεί να ευχαριστήσει τους επενδυτές που επέδειξαν
ενδιαφέρον για απόκτηση μετοχών, και να τους διαβεβαιώσει πως θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για
δικαίωση της επενδυτικής τους επιλογής.

* Όπως προβλέπεται και στη σχετική διαδικασία που αναφέρεται στο Ενημερωτικό Δελτίο ημερομηνίας 22 Μαΐου 2008, οι επιστολές
παραχώρησης (και τα επιστρεπτέα ποσά) θα σταλούν δύο εργάσιμες μέρες μετά την επίτευξη της διασποράς του μετοχικού
κεφαλαίου στο ευρύ κοινό και της εξασφάλισης της έγκρισης του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (‘Χ.Α.Κ.’) για
εισαγωγή και διαπραγμάτευση των μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α.Κ.. Σε περίπτωση διαφοροποίησης θα δημοσιευθεί ανακοίνωση
στον τύπο.

