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EIΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ  
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  

 
Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, το Διοικητικό Συμβούλιο της 
NETinfo PLC (η «Εταιρεία») για σκοπούς κεφαλαιακής ενίσχυσης της Εταιρείας αποφάσισε 
όπως προβεί στην έκδοση μετατρέψιμου ομόλογου µε τετραετή διάρκεια ύψους €1.500.000 
µε δυνατότητα επέκτασης του μέχρι €2.000.000.  
 
Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα προταθεί για έγκριση το ακόλουθο ειδικό ψήφισμα: 
 
 

EΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ 
  
Όπως το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτηθεί και με το παρόν Ψήφισμα εξουσιοδοτείται, 
όπως προχωρήσει στην έκδοση και εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (Χ.Α.Κ) 
Μετατρέψιμων Ομολόγων (“τα Μετατρέψιμά Ομόλογα”) μέγιστης συνολικής ονομαστικής 
αξίας €1.500.000 µε δικαίωμα επέκτασης μέχρι €2.000.000 µε τους πιο κάτω κύριους όρους: 
 
1. Οι Μέτοχοι αποποιούνται τα προνομιακά τους δικαιώματα σχετικά με την εν λόγω 

έκδοση. 
 
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται όπως διαθέσει τα Μετατρέψιμα Ομόλογα κατά 

την απόλυτη κρίση του.  
 
3. Τα Μετατρέψιμα Ομόλογα θα είναι 4ετής διάρκειας και οι δικαιούχοι δύνανται να 

εγγραφούν στην έκδοση των Μετατρέψιμων Ομολόγων καταβάλλοντας πλήρως το 
ποσό που θα αναλογεί στην αίτησή τους.  

 
4. Το ετήσιο επιτόκιο από την ημερομηνία έκδοσης είναι σταθερό 6,5% επί της 

ονομαστικής αξίας. 
 
5. Η περίοδος τόκου είναι εξαμηνιαία και ο τόκος θα πληρώνεται σε μετρητά στο τέλος της 

κάθε περιόδου τόκου που λήγει την 1η Απριλίου και την 1η Οκτωβρίου κάθε έτους. Η 
πρώτη πληρωμή τόκου θα καταβληθεί την 1η Απριλίου 2018.  

  
6. Τα Μετατρέψιμα Ομόλογα δύνανται κατ’ επιλογή του κατόχου τους να μετατραπούν σε 

συνήθεις μετοχές της εταιρείας κατά την περίοδο μετατροπής. Η περίοδος  μετατροπής 
καθορίζεται από την 1/9/2021 μέχρι 30/9/2021. Η τιμή μετατροπής καθορίστηκε σε  20% 
έκπτωση από τη μέση σταθμική τιμή της μετοχής στην Ν.Ε.Α. αγορά ή σε όποια άλλη 
αγορά διαπραγματεύεται κατά την περίοδο 1/3/2021 - 30/8/2021. 

 
7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας  εξουσιοδοτείται όπως προβεί σε όλες τις δέουσες 

ενέργειες για την προσφορά και έκδοση των Μετατρέψιμων Ομολόγων καθώς επίσης 
στον καθορισμό των λοιπών όρων έκδοσης των Μετατρέψιμων Ομολόγων.  

  
8. Επιπρόσθετα το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται όπως, εάν κριθεί αναγκαίο, 

λαμβανομένων υπόψη των επικρατουσών συνθηκών πριν από την έγκριση της έκδοσης 
από τις αρμόδιες αρχές, να διαφοροποιήσει τους όρους έκδοσης των Μετατρέψιμων 
Ομολόγων. 

 
9. Ως ημερομηνία αρχείου για σκοπούς δικαιώματος ψήφου στην πιο πάνω Έκτακτη Γενική 

Συνέλευση, ορίζεται η 22α Μαΐου 2017. Συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται μετά 
από τις 20/5/2017 δεν θα λαμβάνονται υπόψη για σκοπούς δικαιώματος ψήφου.  

 
Σε σχέση µε το Ειδικό Ψήφισα επισυνάπτονται τα Σημαντικά Στοιχεία της Έκδοσης 
Μετατρέψιμων Ομολόγων, για καλύτερη ενημέρωση.  
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 

Εκδότης NETinfo PLC 

Εγγυητής  NETinfo PLC 

Είδος Ομολόγου Μετατρέψιμο Ομόλογο 

Ημέρα Έκδοσης 1/10/2017 

Τιμή Έκδοσης EUR 1.00 each (face value) 

Αριθμός 
Μετατρέψιμων 
Ομολόγων:  

1.500.000 

Νόμισμα EURO 

Ταμείο Ομολόγου 
(Bond sinking 
fund) 

Η εταιρεία θα δημιουργήσει ταμείο Ομολόγου (Bond sinking fund)  το 
οποίο θα εξασφαλίζει το 30% της αξίας των μετατρέψιμων ομολόγων 
με τη λήξη τους μέσω μηνιαίων ισόποσων καταθέσεων που θα 
γίνονται από την εταιρεία. 

Ελάχιστη 
επένδυση 

EUR 10.000 

Επιτόκιο 6.5% Ετησίως 
Το ετήσιο επιτόκιο για τα τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία έκδοσης 
είναι σταθερό 6,5% επί της ονομαστικής αξίας 
 

Περίοδος 
Πληρωμής Τόκου: 

1/4/2018, 1/10/2018 
1/4/2019, 1/10/2019 
1/4/2020, 1/10/2020 
1/4/2021, 1/10/2021 

Τιμή Μετατροπής Η τιμή μετατροπής καθορίστηκε σε 20% έκπτωση από τη μέση 
σταθμική τιμή της μετοχής στην Ν.Ε.Α αγορά ή σε όποια άλλη αγορά 
διαπραγματεύεται κατά την περίοδο 1/3/2021 - 30/8/2021 

Περίοδος 
Μετατροπής 

1/9/2021 – 30/8/2021 

 
Σημείωση: 
Πρόσωπο που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει κατά την πιο πάνω Έκτακτη Γενική 
Συνέλευση δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπό του για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση 
του. Δεν είναι αναγκαίο ο αντιπρόσωπος να είναι μέτοχος της Εταιρείας. Το σχετικό έγγραφο 
διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου θα πρέπει να κατατεθεί στο Εγγεγραμμένο Γραφείο 
της Εταιρείας, Λεωφόρος Αγλαντζιάς 23, 2108 Λευκωσία, τουλάχιστο 48 ώρες πριν από το 
χρόνο που καθορίστηκε για τη συγκρότηση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. 


