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14 Νοεμβρίου 2016 
 
Primetel Plc 
(η «Εταιρεία») 
 
Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης Περιόδου Δευτέρου Εξαμήνου 2016 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Primetel Plc σε συνεδρία του που έγινε στις 14 Νοεμβρίου 
2016, μελέτησε και ενέκρινε την Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης της Περιόδου Δευτέρου  
Εξαμήνου του 2016, σύμφωνα με το Άρθρο 11 του περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας 
(Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμου του 2007 (Ν.190(Ι) του 
2007), ως ακολούθως: 

Κύριες Δραστηριότητες 

Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας δεν έχουν διαφοροποιηθεί και παραμένουν η 
παροχή ολοκληρωμένου φάσματος τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και ψηφιακής 
τηλεόρασης  σε εταιρικούς και ιδιώτες πελάτες. Αυτές περιλαμβάνουν υπηρεσίες σταθερής 
και κινητής τηλεφωνίας, ευρυζωνικού διαδικτύου, και  ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο. 
 
Κατά την περίοδο από 01/07/2016 μέχρι σήμερα, η Εταιρεία συνέχισε να παρουσιάζει 
αύξηση στο πελατολόγιο και στον κύκλο εργασιών της, κυρίως στους τομείς της κινητής 
τηλεφωνίας, στις υπηρεσίες προς οικιακούς πελάτες και στις  πωλήσεις σε άλλους παροχείς 
υπηρεσιών.  
 
Τα αποτελέσματα της Εταιρείας παρουσιάζονται βελτιωμένα σε σύγκριση με την αντίστοιχη 
περσινή περίοδο λόγω του αυξημένου κύκλου εργασιών στους τομείς που αναφέρονται πιο 
πάνω. 
 
Η Διεύθυνση της Εταιρείας συνεχίζει να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για τη διαχείριση των 
κινδύνων που ελλοχεύουν λόγω του έντονου ανταγωνισμού στην αγορά. 
 
Άλλα Επιχειρηματικά Γεγονότα  
 
H Εταιρεία συνεχίζει να αναπτύσσει ιδιόκτητη υποδομή  με στόχο την διάθεση υψηλότερων 
ταχυτήτων σταθερού και κινητού διαδικτύου  σε όλη την Κύπρο. 
 
Επίσης προχώρησε σε σημαντικό εμπλουτισμό του τηλεοπτικού περιεχομένου με την 
προσθήκη  της τηλεοπτικής πλατφόρμας της Nova με Nova Cinema και Nova Sports. 
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Κίνδυνοι και αβεβαιότητες 
 
Η μη ύπαρξη πραγματικής βελτίωσης στη ρευστότητα και στα θέματα δανειοδότησης από 
τις τράπεζες συνεχίζουν να επηρεάζουν αρνητικά τα αποτελέσματα της Εταιρείας και την 
εκμετάλλευση των πραγματικών δυνατοτήτων ανάπτυξης της τόσον σε σχέση με το 
πελατολόγιο όσον και με τα έσοδα της. 
 
Εταιρικά Γεγονότα 
 
Στις 30 Αυγούστου 2016 διεξήχθη η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας κατά την οποία 
εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για το 2015 . 
 
Η Εταιρεία συνεχίζει τις συζητήσεις  με τους δανειστές της για την αναδιάρθρωση του 
δανεισμού της. 
 
Προοπτικές 
 
Ο ρυθμός αύξησης της συνδρομητικής βάσης  συνεχίζεται  σύμφωνα με τον στρατηγικό 
σχεδιασμό της διεύθυνσης.  Ήδη η επίδραση στα εισοδήματα είναι εμφανής  και αναμένεται 
να επιδράσει θετικά στα αποτελέσματα της Εταιρείας. Λόγω της φύσης των εργασιών της 
Εταιρείας, μεγάλο μέρος του κόστους είναι σταθερό και ως εκ τούτου με την αύξηση του 
αριθμού των συνδρομητών, το κόστος ανά συνδρομητή μειώνεται και η κερδοφορία 
βελτιώνεται.   
 
 
AAA Regent Consultants Limited 
Γραμματέας 


