
 

Ανακοίνωση 

Την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2002 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των 
Μετόχων της Εταιρίας "ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε.", η οποία 
ενέκρινε τις Απλές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2001, 
απήλλαξε τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές της Εταιρίας για τη 
χρήση 2001, επικύρωσε την αντικατάσταση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου, εξέλεξε 
νέο Διοικητικό Συμβούλιο, ενέκρινε αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου και 
προγράμματος Παροχής Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί μετοχών (stock option) προς τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα στελέχη της εταιρίας, εξέλεξε ελεγκτές και 
ενέκρινε την αμοιβή τους, ενώ επικύρωσε τις αποφάσεις των Έκτακτων Γενικών 
Συνελεύσεων κατά το έτος 2001. 

Παράλληλα, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την μετατροπή της ονομαστικής αξίας 
της μετοχής και του μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ, μέσω κεφαλαιοποίησης 
αποθεματικών από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, και επίσης την αύξηση 
Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών κατά € 12.581289 με την έδοση 
4.193.763 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,36 έκαστη, και 
τιμή διάθεσης € 3 για κάθε νέα μετοχή, με δικαίωμα προτίμησης 3ν/10π μετοχές υπέρ 
των παλαιών μετόχων και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. 

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης, ο Πρόεδρος της Εταιρίας κ. Ι. Γλυνιαδάκης 
αναφέρθηκε στην προσπάθεια που κατεβλήθη αμέσως μετά τη συγχώνευση από τη 
Διοίκηση και τα στελέχη της Εταιρίας, για τη δημιουργία σταθερών προϋποθέσεων 
κερδοφόρου ανάπτυξης της Εταιρίας, με στόχο τη διαρκή βελτίωση των προϊόντων 
της Εταιρίας. Στα επενδυτικά της σχέδια περιλαμβάνονται οι επενδύσεις σε εξοπλισμό 
σύγχρονης τεχνολογίας, που θα συμβάλλει στη βελτίωση της παραγωγικότητας και τη 
μείωση του κόστους παραγωγής καθώς και η ανάπτυξη του δικτύου πωλήσεών της. 
Στα πλαίσια υλοποίησης του επενδυτικού της σχεδίου, υπεγράφη σύμβαση με την 
εταιρία "VETERIN Α.Β.Ε.Ε." τον Απρίλιο του 2002, συνεργαία από την οποία εκτιμάται 
ότι οι πωλήσεις της Εταιρίας θα αυξηθούν κατά 10.000 τόνους, και κατά συνέπεια 
αναμένεται ότι θα αυξηθεί και το μερίδιο αγοράς ιχθυοτροφών από 22% το 2001 σε 
28% το 2002, ενισχύοντας σημαντικά τα λειτουργικά αποτελέσματα της εταιρίας. 
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