
 
 

Γνωστοποίηση Σημαντικών Μεταβολών σε Δικαιώματα Ψήφου  

σύμφωνα με το ν. 3556/2007 

 

1. Η εταιρία «ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ» (στο εξής: η «Εταιρία») έλαβε στις 31.3.2020 γνωστοποιήσεις του κ. Γεωργίου 

Αντύπα, ιδίας ημερομηνίας, με την οποία της γνωστοποιήθηκαν σημαντικές μεταβολές στα 

δικαιώματα ψήφου που ο κ. Γεώργιος Αντύπας ασκεί, άμεσα και έμμεσα, επί των μετοχών της 

Εταιρίας, λόγω απoκτήσεων από την εταιρία Andromeda Seafood Sociedad Limitada 

(“Andromeda Seafood”) μετοχών της Εταιρίας. 

2. Κατόπιν τούτου, η Εταιρία, σε συνέχεια των ανακοινώσεων, στις οποίες είχε προβεί στις 

13.1.2020   και στις 2.1.2020, ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 4 του Ν. 3556/2007, 

τις ακόλουθες μεταβολές στο μετοχικό της κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου που παρέχουν 

οι μετοχές της: 

α) Ο Γεώργιος Αντύπας, στο πλαίσιο της από 18.7.2007 Σύμβασης Μετόχων με την εταιρία 

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ» (εφεξής: η «Σελόντα») και την εταιρία Wise Management SA, 

κατέχει από κοινού με τα πρόσωπα αυτά 15.312.765 μετοχές της Εταιρίας (που αντιστοιχούν 

σε ισόποσα δικαιώματα ψήφου), τις οποίες κατέχουν άμεσα όλα αυτά τα πρόσωπα και οι οποίες 

αντιπροσωπεύουν συνολικά ποσοστό περίπου 89,15% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας, 

δεδομένου ότι ο κ. Γ. Αντύπας κατέχει άμεσα 1.034.447 μετοχές της Εταιρίας, που 

αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 6,02% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας, η εταιρία 

Wise Management κατέχει άμεσα 7.150.662 μετοχές της Εταιρίας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν 

ποσοστό περίπου 41,63% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας και η εταιρία Σελόντα κατέχει 

άμεσα 7.127.656  μετοχές της Εταιρίας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 41,50% 

των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας. 

β) Η εταιρία Andromeda Seafood S.L. απέκτησε στις 27.11.2019 195.460.008 μετοχές της 

εταιρίας Σελόντα, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 79,62% του μετοχικού της 

κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της τελευταίας, ανεκοίνωσε δε εν συνεχεία (μέσω των 

ελεγχόντων αυτή προσώπων) την απόκτηση από την ίδια, άμεσα, μετοχών της Εταιρίας. 

Κατόπιν των τελευταίων αυτών αποκτήσεων μετοχών, στις οποίες προέβη αυτοτελώς η 

Andromeda Seafood, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρία που ελέγχει, άμεσα 

και έμμεσα, ο κ. Γεώργιος Αντύπας, κατά τα ανωτέρω, διαμορφώθηκε από 89,15% σε 92,20% 

στις 30.12.2019 και σε 95,28% στις 10.1.2020. Σημειώνεται ότι οι μεταβολές αυτές έχουν 

επέλθει χωρίς να έχει διενεργήσει συναλλαγή επί μετοχών της Εταιρίας ο κ. Γ. Αντύπας ούτε και 

οποιοδήποτε εκ των συμβαλλομένων στην από 18.7.2007 Σύμβαση Μετόχων μερών, με τα 

οποία και συνδέεται. 

 

 


