
 
 

Γνωστοποίηση Σημαντικών Μεταβολών σε Δικαιώματα Ψήφου 

σύμφωνα με το ν. 3556/2007 

 

Η εταιρεία «ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής: η «Εταιρεία») έλαβε σήμερα, 21.4.2020, γνωστοποίηση από τον κ. 
Γεώργιο 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 Εταιρείας: 

1. Στις 15.4.2020 ο κ. Γεώργιος Αντύπας πώλησε χρηματιστηριακώς στην εταιρεία Andromeda 
Seafood Sociedad Limitada (στο εξής: η “Andromeda Seafood SL”) το σύνολο των μετοχών του 
στην Εταιρεία, ήτοι  1.034.447 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας (ανερχόμενες σε 
ποσοστό περίπου 6,02% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας), 
σε συνέχεια και εκτέλεση της από 17.12.2019 Σύμβασης Πώλησης Μετοχών μεταξύ της 
εταιρείας Andromeda Seafood SL, αφενός, και του κ. Γεωργίου Αντύπα, καθώς και της εταιρείας 
Wise Management SA, αφετέρου, που είχε ανακοινωθεί στις 19.12.2019, όπως αυτή η Σύμβαση 
Πώλησης Μετοχών τροποποιήθηκε στις 15.4.2020.  

2.  Δυνάμει της από 18.7.2007 Σύμβασης Μετόχων μεταξύ του κ. Γεωργίου Αντύπα, της 
εταιρείας Wise Management SA και της εταιρείας ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ» (εφεξής: η 
«Σελόντα»), ασκούνταν από κοινού από τα πρόσωπα αυτά τα δικαιώματα ψήφου που 
απορρέουν από 15.312.765 μετοχές της Εταιρείας, τις οποίες κατείχαν άμεσα (μέχρι την 
πραγματοποίηση της από 15.4.2020 χρηματιστηριακής πώλησης) τα πρόσωπα αυτά, 
ανερχόμενα σε ποσοστό περίπου 89,15% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.  

3. Η εταιρεία Andromeda Seafood SL έχει αποκτήσει ως τις 14.4.2020 – σύμφωνα με τις 
ανακοινώσεις που έχει δημοσιεύσει –, αυτοτελώς, χωρίς συμμετοχή του κ. Γεωργίου Αντύπα 
στις συναλλαγές αυτές, 1.385.707 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, που αντιστοιχούν 
σε ποσοστό 8,068% του μετοχικού της κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου.  

4. Με την από 15.4.2020 πώληση από τον κ. Γεώργιο Αντύπα όλων των μετοχών του της 
Εταιρείας στην εταιρεία Andromeda Seafood SL, ο κ. Γεώργιος Αντύπας παύει να κατέχει άμεσα 
δικαιώματα ψήφου στην Εταιρεία.  

5. Στις 15.4.2020 καταρτίστηκε μεταξύ του κ. Γεωργίου Αντύπα και της εταιρείας Wise 
Management SA (οι «Πωλητές»), αφενός, και της Andromeda Seafood SL, αφετέρου, η οποία 
ελέγχει την Σελόντα, σύμβαση τροποποιητική της προμνημονευθείσας από 17.12.2019 
Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και ρυθμίστηκαν (μεταξύ άλλων) θέματα που αφορούν τη 
διοίκηση της Εταιρείας και μετά την πώληση από τους Πωλητές στην Andromeda Seafood SL 
των μετοχών τους της Εταιρείας και για χρονικό διάστημα που θα εκτείνεται το αργότερο έως 
τη διαγραφή των μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α., με τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται, μέχρι 
του εν λόγω χρονικού σημείου, η άσκηση κοινής πολιτικής  των Andromeda Seafood SL, Wise 
Management SA, Γ. Αντύπα και Σελόντα ως προς τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Εταιρείας και την άσκηση των εξουσιών του.  

6. Κατόπιν τούτων, ο κ. Γεώργιος Αντύπας ελέγχει έμμεσα (επί τη βάσει της ως άνω από 
18.7.2007 Σύμβασης Μετόχων και της ως άνω από 17.12.2019 Σύμβασης Πώλησης Μετοχών 
της Εταιρείας, όπως τροποποιήθηκε στις 15.4.2020) 16.698.472 δικαιώματα ψήφου της 
Εταιρείας, ήτοι ποσοστό περίπου 97,22% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου. 

 


