
 

 

Ανακοίνωση 

H εταιρεία ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΒΕΕ ενημερώνει το 
επενδυτικό κοινό ως προς τα εξής: 
1.  
α) Στα δημοσιευμένα στον τύπο την 22.11.2006 Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου 
01.01.2006 – 30.09.2006, εκ παραδρομής δεν είχε γίνει αναφορά στο Πρόσθετα 
Στοιχεία και Πληροφορίες στις συναλλαγές της εταιρείας με τα συνδεδεμένα μέρη 
κατά την έννοια του ΔΛΠ 24. Ως εκ τούτου η Εταιρία προέβη στη συμπλήρωση των 
Στοιχείων και Πληροφοριών Περιόδου 01.01.2006 – 30.09.2006 συμπεριλαμβάνοντας 
σχετική σημείωση (Σημείωση 15) όπου αναφέρονται οι συναλλαγές της εταιρείας με 
τα συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του ΔΛΠ 24.  
Κάτωθι παρουσιάζονται οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του 
ΔΛΠ 24  
α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών   
Ο ΟΜΙΛΟΣ:  0.00 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ: 2,876,398.32 
β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών  
Ο ΟΜΙΛΟΣ: 0.00 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ: 123,000.00 
γ) Απαιτήσεις  
Ο ΟΜΙΛΟΣ: 406,596.00 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ: 9,928,925.72 
δ) Υποχρεώσεις   
Ο ΟΜΙΛΟΣ: 0.00 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ:0.00 
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης  
Ο ΟΜΙΛΟΣ:318,656.12  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ:318,656.12 
στ) Απαιτήσεις απο διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης  
Ο ΟΜΙΛΟΣ:0.00 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ: 0.00 
ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης  
Ο ΟΜΙΛΟΣ:0.00  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ:0.00 
Σημειώνεται ότι η εν λόγω πληροφορία περιλαμβανόταν ήδη στις Ενδιάμεσες 
Οικονομικές Καταστάσεις της 30.09.2006 (Παράγραφος 8). 
β) Στα δημοσιευμένα στον τύπο την 22.11.2006 Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου 
01.01.2006 – 30.09.2006, έχει γίνει αναταξινόμηση στα συγκριτικά στοιχεία της 
περιόδου 1.1-30.9.2005 και 1.7-30.9.2005 προκειμένου αυτά να καταστούν 
συγκρίσιμα με αυτά της παρούσας δημοσίευσης. Στη σημείωση 13 των Ενδιάμεσων 
Οικονομικών Καταστάσεων της 30.9.2006 γίνεται σχετική αναφορά. 

2. Στα δημοσιευμένα στον τύπο την 31.8.2006 Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου 
01.01.2006 – 30.06.2006 ο Κύκλος εργασιών προϊόντων και λοιπών ειδών του Ομίλου 
δεν αποτυπώθηκε ορθώς.  Συγκεκριμένα ο Κύκλος εργασιών προϊόντων και λοιπών 
ειδών του Ομίλου για την περίοδο 1.1-30.6.2005 διαμορφώνεται σε € 11.324.659,81 
αντί € 11.483.409,05 και για την περίοδο 1.4-30.6.2005 διαμορφώνεται σε € 
6.404.557,97 αντί € 6.563.307,21. Από τις εν λόγω μεταβολές δεν επηρεάστηκαν 
κονδύλια του Ισολογισμού, της Κατάστασης Αποτελεσμάτων και της  Κατάστασης 



 

Μεταβολών Καθαρής Θέσης του Ομίλου. 
Σημειώνεται ότι τα Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου 01.01.2006 – 30.09.2006,  τα 
Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου 01.01.2006 – 30.06.2006 και οι Ενδιάμεσες 
Οικονομικές Καταστάσεις της 30.06.2006 έχουν αναρτηθεί εκ νέου στην ιστοσελίδα 
της εταιρείας www.euroholdings.gr. 

Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2006 
Το Διοικητικό Συμβούλιο 

 


