ITTL TRADE TOURIST & LEISURE PARK PLC
Έγκριση Συμπληρωματικού Ενημερωτικού Δελτίου της
Εταιρείας ITTL Trade Tourist & Leisure Park Plc που αφορά το
Ενημερωτικό Δελτίο ημερομηνίας 31 Μαρτίου 2009 για έκδοση
μέχρι 17.500.000 νέων μετοχών και την έκδοση και
παραχώρηση μέχρι 23.500.000 Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών
Η εταιρεία ITTL Trade Tourist & Leisure Park Plc «Εταιρεία» επιθυμεί να ανακοινώσει στο επενδυτικό κοινό ότι στις
20 Νοεμβρίου 2009, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ενέκρινε Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρείας, το
οποίο αφορά το Ενημερωτικό Δελτίο ημερομηνίας 31 Μαρτίου 2009, αναφορικά με την έκδοση και εισαγωγή στο
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου νέων μετοχών και Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών (ΔΑΜ), το οποίο έχει καταρτιστεί σύμφωνα
με τον περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμου 2005.
Το Ενημερωτικό Δελτίο ημερομηνίας 31 Μαρτίου 2009, αφορά έκδοση και συνολική προσφορά μέχρι 17.500.000 νέων
μετοχών ονομαστικής αξίας €0,50 η κάθε μια προς το επενδυτικό κοινό με τιμή διάθεσης €0,75 ανά μετοχή ως ακολούθως:

9.400.000 μετοχές θα διατεθούν προς τους μετόχους της Woolworth (Cyprus) Properties Plc οι οποίοι θα είναι
• εγγεγραμμένοι
στο Κεντρικό Μητρώο/ Αποθετήριο του ΧΑΚ κατά την Ημερομηνία Αρχείου,
μετοχές θα διατεθούν με ιδιωτική τοποθέτηση σε επαγγελματίες επενδυτές και σε περιορισμένο κύκλο
• 5.875.000
προσώπων και
• 2.225.000 μετοχές θα διατεθούν με Δημόσια Προσφορά στο ευρύ επενδυτικό κοινό.

Το Ενημερωτικό Δελτίο αφορά επίσης, έκδοση μέχρι 23.500.000 Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών 2009/2013 (Warrants), τα
οποία θα παραχωρηθούν δωρεάν στους μετόχους που θα είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μετόχων της Εταιρείας κατά την
ημερομηνία έκδοσης των νέων μετοχών, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς, σε αναλογία 1 Δικαίωμα Αγοράς
Μετοχών για κάθε 5 μετοχές που θα κατέχουν. Κάθε Δικαίωμα Αγοράς Μετοχών θα δίνει στον κάτοχό του το δικαίωμα να
αγοράσει 1 μετοχή στην τιμή των €1,25. Η περίοδος άσκησης θα είναι από 1 μέχρι 30 Νοεμβρίου 2013.
Σημειώνεται ότι η Εταιρεία έχει υποβάλει αίτηση στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου για εισαγωγή των τίτλων της στην
Εναλλακτική Αγορά αυτού και οι τίτλοι της Εταιρείας και οι τίτλοι που θα προκύψουν από τη νέα έκδοση θα εισαχθούν προς
διαπραγμάτευση στο ΧΑΚ, εφόσον δοθεί σχετική έγκριση από το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου.
Το ακριβές χρονοδιάγραμμα της Δημόσιας Προσφοράς της Εταιρείας συμπεριλαμβανομένων της ημερομηνίας έναρξης και
λήξης της Δημόσιας Προσφοράς καθώς και της Ημερομηνίας Αρχείου, θα ανακοινωθεί εγκαίρως µε ανακοίνωση στο ΧΑΚ και
μέσω του Τύπου ή με Έκδοση Συμπληρωματικού Ενημερωτικού Δελτίου (εάν εφαρμόζεται).
Το Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο όπως εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Κύπρου, θα είναι διαθέσιμο
χωρίς επιβάρυνση σε ηλεκτρονική μορφή από τις 25 Νοεμβρίου 2009 ως εξής:
ιστοσελίδα της Μητρικής Εταιρείας Woolworth (Cyprus) Properties Plc (www.woolworthgroup.com.cy),
• στην
ιστοσελίδα του Ανάδοχου - Υπεύθυνου Σύνταξης Ενημερωτικού Δελτίου, Κυπριακό Οργανισμό Επενδύσεων
• στην
και Αξιών Λτδ (CISCO) (www.cisco-online.com.cy),
• στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (www.cysec.gov.cy).

Οι επενδυτές που χρειάζονται οποιεσδήποτε διευκρινίσεις, επεξηγήσεις ή/και έντυπο αντίγραφο του Συμπληρωματικού
Ενημερωτικού Δελτίου μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες:

στα Κεντρικά Γραφεία της ITTL Trade Tourist & Leisure Park Plc, Μέγαρο Σιακόλα, Αθαλάσσα Παλαιός Δρόμος
• Λευκωσίας-Λεμεσού,
Τ.Θ. 21744, 1589 Λευκωσία, Κύπρος,
στα γραφεία του Ανάδοχου - Υπεύθυνου Σύνταξης Ενημερωτικού Δελτίου, Κυπριακό Οργανισμό Επενδύσεων και
• Αξιών
Λτδ (CISCO) (EuroLife House, Έβρου 4, 2003 Λευκωσία, Κύπρος).
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