Ανακοίνωση

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της συγχώνευσης με απορρόφηση της "Ζωοτεχνικής
Ελλάς Α.Ε.", οι νέες μετοχές της "Περσεύς Προϊόντα Ειδικής Διατροφής ΑΒΕΕ"
διαπραγματεύονται ήδη από την 7η Ιανουαρίου στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και
η εταιρία πλέον έχει ως κύριο αντικείμενο την παραγωγή και διάθεση ιχθυοτροφών,
ενώ παράλληλα ελέγχει το 100% της "Διαγνωστικά Κέντρα Λεκατσά Α.Ε.".
Η Διοίκηση της "Περσεύς Προϊόντα Ειδικής Διατροφής ΑΒΕΕ" παράλληλα με τις
διαδικασίες συγχώνευσης, προχώρησε κατά τη διάρκεια του 2001 σε πλήρη
χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση και εξυγίανση τόσο της Ζωοτεχνικής, όσο και της
θυγατρικής της εταιρίας "Διαγνωστικά Κέντρα Λεκατσά Α.Ε." (πελατολόγιο,
φορολογικές εκκρεμότητες κ.ο.κ.).
Στην ίδια περίοδο η Διοίκηση με συγκεκριμένες ενέργειες έβαλε τις βάσεις για την
δημιουργία των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την αύξηση των πωλήσεων των
περιθωρίων κέρδους και τελικά των καθαρών κερδών της εταιρίας.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι:
α. Δημιουργήθηκε τμήμα εξαγωγών με στόχο στο τέλος του 2006, οι εξαγωγές να
αποτελούν το 40-50% της παραγωγής.
β. Προχώρησε στο σχεδιασμό νέων προϊόντων με τα οποία θα μπορούν να τραφούν
και άλλα είδη ψαριών εκτός από την Τσιπούρα και το Λαυράκι.
γ. Συνεχίζει την προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας των προϊόντων της ώστε η
γεύση των ψαριών που τρέφονται με αυτές να μην διαφέρει από τα ψάρια ελεύθερης
βοσκής.
δ. Προχωράει στη βελτίωση της παραγωγικότητας και μείωσης του κόστους με νέες
επενδύσεις σε εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας.
ε. Προχωράει στην ανάπτυξη στρατηγικών συμμαχιών για την αξιοποίηση ευκαιριών
που παρουσιάζονται στο χώρο των Ιχθυοτροφών και Ζωοτροφών και
στ. Ανέπτυξε το δίκτυο πωλήσεων και βελτίωσε τις σχέσεις της με τους πελάτες της.
Η εταιρία προσδοκά οι ενέργειες αυτές να έχουν σαν αποτέλεσμα για το 2002:
- εξαγωγές 3.000 τόνων έναντι μηδέν το 2001
- συνολικές πωλήσεις 44.000 τόνων έναντι 33.000 τόνων το 2001 και

- λειτουργικά κέρδη 4,4 εκατ. Ευρώ (1.5 δις δρχ.) έναντι 1,18 εκατ. Ευρώ (400 εκατ.
δρχ.) το 2001.
Τέλος ως προς το χρηματοοικονομικό σκέλος, επισημαίνεται ότι σύμφωνα και με την
δέσμευση που ανέλαβε η εταιρία στο ενημερωτικό δελτίο της συγχώνευσης,
ολοκληρώνει εντός του μηνός το πενταετές επιχειρησιακό της πρόγραμμα (με την
ολοκλήρωση του η εταιρία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό) και εκπονεί σχέδιο
αύξησης μετοχικού κεφαλαίου σε μετρητά, με παράλληλη παραίτηση δικαιωμάτων
του κατά 67% κυρίου μετόχου της "Αθηναϊκές Συμμετοχές Κεφαλαίου Α.Ε.",
προκειμένου να ενισχυθεί η διασπορά των μετοχών και να αντληθούν τα απαραίτητα
κεφάλαια για την υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος της εταιρίας.
Ταυτόχρονα με την υποβολή του ενημερωτικού δελτίου της αύξησης προς το Χ.Α.Α.,
η εταιρία προτίθεται να ζητήσει την άρση της επιτήρησης της μετοχής της καθώς το
Διοικητικό Συμβούλιο εκτιμά ότι έχουν πλέον εκλείψει όλοι οι ουσιαστικοί και τυπικοί
λόγοι της επιτήρησης.

