
 

 

Ανακοίνωση 

Η Διοίκηση της "Περσεύς Προϊόντα Ειδικής Διατροφής Α.Β.Ε.Ε.", συνεπής στην 
υλοποίηση του επιχειρηματικού της σχεδίου για καθετοποίηση της δραστηριότητάς 
της και επέκταση στην έρευνα και ανάπτυξη, ανακοινώνει ότι υπέγραψε από κοινού 
με το "Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης" (ΙΘΑΒΙΚ - ΝΠΙΔ εποπτευόμενο από 
το Υπουργείο Ανάπτυξης) και την "VETERIN Α.Β.Ε.Ε.", τη σύσταση της εταιρίας 
"AQUA BIOTECH HELLENIC Ανώνυμη Συμβουλευτική, Εμπορική, Τεχνολογική Εταιρία 
Στήριξης & Ανάπτυξης Έρευνας". Οι τρεις ιδρυτικοί μέτοχοι συμμετέχουν ισόποσα 
(33,33%) στο μετοχικό κεφάλαιο της νέας Εταιρίας, συνολικού ύψους € 60.000. 

Με την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της δραστηριότητας της "AQUA BIOTECH 
HELLENIC Α.Ε.", η "ΠΕΡΣΕΥΣ" θα αναπτύξει νέα καινοτόμα προϊόντα ιχθυοτροφών, 
φιλικότερα προς το υδάτινο περιβάλλον και άριστα προσαρμοσμένα στις ανάγκες 
θρέψης κάθε είδους ψαριού. Με τη συνεργασία αυτή εδραιώνεται ουσιαστικά η 
τεχνογνωσία της "ΠΕΡΣΕΥΣ" σε θέματα εφαρμογής της διατροφής στην 
ιχθυοκαλλιέργεια, ενισχύοντας την ανταγωνιστική της θέση στην αγορά και 
εξυπηρετώντας με τον πλέον άρτιο τρόπο την πρότυπη λειτουργία των θυγατρικών 
της επιχειρήσεων στην ιχθυοκαλλιέργεια, με στόχο την παραγωγή επώνυμων 
αλιευμάτων ανωτέρας ποιότητας. Παράλληλα, μέσω της νέας αυτής επιχειρηματικής 
κίνησης, η "ΠΕΡΣΕΥΣ", εκτός των άλλων, θα είναι σε θέση να προσφέρει στους 
πελάτες της ιχθυοκαλλιεργητές, ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες, που 
αφορούν την βελτίωση ποιότητας των προϊόντων και την αποτελεσματικότερη 
εκμετάλλευση των παραγωγικών τους εγκαταστάσεων. 

Η "AQUA BIOTECH HELLENIC Α.Ε." ιδρύθηκε προκειμένου να υπαχθεί στο Π.Δ. 
17/2001 "Για τη χρηματοδότηση - στήριξη νέων επιχειρήσεων έντασης γνώσης - 
τεχνοβλαστών (spin off)" και να εκμεταλλευθεί την τεχνογνωσία και την ερευνητική 
δραστηριότητα των μετόχων της, προς την ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων 
μεθοδολογιών διαχείρισης και διατροφής στον κλάδο των Υδατοκαλλιεργειών. 

Η "AQUA BIOTECH HELLENIC Α.Ε." θα διεκδικήσει χρηματοδοτική ενίσχυση ποσού 
έως € 734.000 στα πλαίσια του προγράμματος "ΠΡΑΞΕ" από τη Γενική Γραμματεία 
Έρευνας και Τεχνολογίας για την αγορά τεχνογνωσίας. Επίσης, η νέα Εταιρία, η οποία 
εδρεύει στις εγκαταστάσεις του ΙΘΑΒΙΚ, με την ιδιότητά της ως περιφερειακής 
εταιρίας, διαθέτει σημαντική δυνατότητα απορρόφησης πρόσθετων κονδυλίων από 
κοινοτικά προγράμματα Έρευνας και Τεχνολογίας. 

Αθήνα, 23 Απριλίου 2002 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 

 


