18 Μαΐου, 2015

Primetel Plc
(η «Εταιρεία»)
Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης Α’ Περιόδου 2015
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Primetel Plc σε συνεδρία του που έγινε στις 18 Μαΐου 2015,
μελέτησε και ενέκρινε την Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης για το πρώτο εξάμηνο του
2015, σύμφωνα με το Άρθρο 11 του περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες
προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμου (2007-2014), ως ακολούθως:
Κύριες Δραστηριότητες
Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας που δεν έχουν διαφοροποιηθεί από το
προηγούμενο έτος παραμένουν η παροχή ολοκληρωμένου φάσματος τηλεπικοινωνιακών
υπηρεσιών και ψηφιακής τηλεόρασης
σε εταιρικούς και ιδιώτες πελάτες. Αυτές
περιλαμβάνουν υπηρεσίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, ευζωνικού διαδικτύου,
ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο και ψηφιακής τηλεόρασης.
Κατά την περίοδο από 01/01/2015 μέχρι σήμερα, η Εταιρεία συνέχισε να παρουσιάζει
αύξηση στο πελατολόγιο της και κυρίως στον τομέα κινητής τηλεφωνίας ως αποτέλεσμα
της προσφοράς νέων ελκυστικών πακέτων κινητής τηλεφωνίας και τη λειτουργία δικτύου
τέταρτης γενιάς (4G) που παρέχει ασύγκριτα ψηλές ταχύτητες.
Τα εισοδήματα της Εταιρείας παρουσιάζονται βελτιωμένα σε σύγκριση με την αντίστοιχη
περυσινή περίοδο με κύριο άξονα εκείνα της κινητής τηλεφωνίας.
Η Διεύθυνση της Εταιρείας συνεχίζει να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για τη διαχείριση
των κινδύνων που ελλοχεύουν λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής ύφεσης.
Άλλα Επιχειρηματικά Γεγονότα
Λειτούργησε το δίκτυο τέταρτης γενιάς (4G) και ως αποτέλεσμα υλοποιήθηκε ο
στρατηγικός στόχος της Εταιρείας για παροχή ασύλληπτων ταχυτήτων πρόσβασης στο
διαδίκτυο και προηγμένων ανταγωνιστικών υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας μέσα από
ιδιόκτητο δίκτυο.
Έχει επιτευχθεί Πιστοποίηση ISO:27001 του ιδιόκτητου σταθμού προσαιγιάλωσης
υποθαλασσίων καλωδίων και του Data Centre.
Συνεχίστηκε ο εμπλουτισμός του τηλεοπτικού περιεχομένου με την προσθήκη των
δικαιωμάτων προβολής των αγώνων του Αγγλικού Κυπέλλου.
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Εταιρικά Γεγονότα
Στις 29 Απριλίου 2015 έγινε η Συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου για την έγκριση της
Έκθεσης και των Ελεγμένων Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος 2014.
Η Εταιρεία συνεχίζει
δανεισμού της.

τις συζητήσεις με την τράπεζα της για την αναδιοργάνωση του

Κίνδυνοι και αβεβαιότητες
Η έλλειψη ρευστότητας για δανειοδότηση από τις τράπεζες αναμένεται να συνεχίσει να
επηρεάζει αρνητικά τις δραστηριότητες της Εταιρείας και την δυνατότητα σημαντικής
αύξησης του πελατολογίου της.
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