
 

 

Ανακοίνωση 

Σε απάντηση της από 10/11/2004 (αρ. πρωτ. 45869) επιστολής του Χρηματιστηρίου 
Αθηνών και σε συνέχεια της από 8/11/2004 σχετικής ανακοίνωσής της σχετικά με την 
κατ’ αρχήν συμφωνία με την εταιρία VETERIN Α.Β.Ε.Ε. για την εξαγορά των 
υπολοίπων ποσοστών συμμετοχής της σε εταιρίες κοινού συμμετοχικού 
ενδιαφέροντος του κλάδου των ιχθυοκαλλιεργειών, η Περσεύς Προϊόντα Ειδικής 
Διατροφής Α.Β.Ε.Ε. (η Εταιρία) γνωστοποιεί τα εξής:  

1. Ο βασικός λόγος για τη σύναψη της εν λόγω συμφωνίας ήταν ο πλήρης έλεγχος 
μέσω της απόκτησης  του μεγαλύτερου κατά το δυνατόν ποσοστού του κεφαλαίου 
των εξαγοραζομένων εταιριών από την Εταιρία. Με βάση την συμφωνία, η Εταιρία 
αποκτά το 100% του κεφαλαίου των ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΥΒΟΪΚΟΥ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΙΔΟΝΗΣΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και 
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, 
το 95% της ΑΡΓΙΝΩΝΤΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και το 66% της 
AQUA BIOTECH HELLENIC Α.Ε. Παράλληλα, η Εταιρία αποχωρεί πλήρως από την 
κατά 4,88% συμμετοχή της στην εμπορική εταιρία MΑRVET Α.Ε.  
2. Κατόπιν των ανωτέρω, η από 28/3/2002 συμφωνία μεταξύ της Εταιρίας και της 
VETERIN για την από κοινού συμμετοχή σε εταιρία ιχθυοκαλλιεργειών καταργείται.  
3. Το συνολικό τίμημα για την απόκτηση των παραπάνω συμμετοχών (πλην αυτού 
που αφορά στις AQUA BIOTECH HELLENIC Α.Ε. και MΑRVET Α.Ε , το οποίο θα 
συμψηφιστεί) ανέρχεται σε € 500.006 και θα καταβληθεί μετά την υπογραφή της 
οριστικής συμφωνίας σε εικοσιτέσσερις ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης 
από τον Ιανουάριο του 2005.  
4. Η υλοποίηση της σύμβασης τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της αντικατάστασης 
των εγγυήσεων που έχει παράσχει η VETERIN υπέρ ορισμένων από τις 
εξαγοραζόμενες εταιρίες σε πιστωτικά ιδρύματα, συνολικού ύψους € 3,2 εκ. περίπου 
για υποχρεώσεις που σήμερα ανέρχονται σε € 1,9  εκ.  περίπου.  
5. Η απόκτηση του ελέγχου και η μεγιστοποίηση της συμμετοχής στις 
εξαγοραζόμενες εταιρίες αυξάνει την μακροπρόθεσμη αξία της εν λόγω επένδυσης, 
καθόσον η βελτίωση που ήδη εμφανίζουν τα οικονομικά μεγέθη των εξαγοραζόμενων 
εταιριών αναμένεται να επιταχυνθεί με την εμφαινόμενη ανάκαμψη του κλάδου των 
ιχθυοκαλλιεργειών δεδομένου ότι οι τιμές πώλησης έχουν σταθεροποιηθεί και 
εμφανίζουν μία σχετική ανοδική τάση, ενώ σημαντικά συμβάλει σε αυτό και η έντονη 
συγκέντρωση που παρατηρείται στον κλάδο. Η διοίκηση της Εταιρίας εξετάζει και το 
ενδεχόμενο συγχώνευσης των εξαγοραζόμενων εταιριών (πλην της AQUA BIOTECH 
HELLENIC Α.Ε. που είναι ερευνητική εταιρία) για τη δημιουργία μίας ενιαίας εταιρίας 
ιχθυοκαλλιεργειών μεσαίου μεγέθους προκειμένου από την μια να δημιουργηθούν 
σημαντικές  οικονομίες κλίμακος από την ενιαία διοικητική και οικονομική διαχείριση 
της νέας μονάδας και από την άλλη να αναδιαρθρωθούν οι χρηματοοικονομικοί 
δείκτες, χωρίς όμως προς το παρόν να αποκλείει και άλλες ενέργειες που θα 



 

αποσκοπούν στην αξιοποίηση της συγκεκριμένης επένδυσης. Η Εταιρία αναμένει να 
αποκομίσει πρόσθετα οφέλη από την αξιοποίηση και εφαρμογή της έρευνας και 
ανάπτυξης της AQUA BIOTECH HELLENIC Α.Ε. στις λοιπές εξαγοραζόμενες εταιρίες 
με την ανάπτυξη νέων προϊόντων και με την εφαρμογή πρακτικών που θα 
αποσκοπούν στη μείωση του κόστους παραγωγής.   

 
 

Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2004 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 

 


