
 

 

Ανακοίνωση 

Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου επί μετοχών 
της εταιρίας σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 

Η εταιρεία ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΒΕΕ ανακοινώνει ότι 
1) η εταιρεία ΕΥΡΩΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΕ με την από 
25/9/2007 επιστολή της ενημέρωσε την Εταιρεία ότι το ποσοστό των δικαιωμάτων 
ψήφου που κατέχει στην εταιρεία ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΒΕΕ μεταβλήθηκε από 25,32% σε 54% 
κατόπιν της από 21/9/2007 άρσης συμβάσεων ενεχύρου που είχαν παρασχεθεί στην 
Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ επί μετοχών της ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΒΕΕ. Η κατάσταση πριν από την 
κρίσιμη συναλλαγή αναφέρει αριθμό δικαιωμάτων ψήφου 4.365.314 ήτοι ποσοστό 
25,32% ενώ μετά την κρίσιμη συναλλαγή αναφέρει αριθμό δικαιωμάτων ψήφου 
9.309.474 ήτοι ποσοστό 54%.  

 
2) η εταιρεία ΕΥΡΩΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΕ με την από 
26/9/2007 επιστολή της ενημέρωσε την Εταιρεία ότι το ποσοστό των δικαιωμάτων 
ψήφου που κατέχει στην εταιρεία ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΒΕΕ μεταβλήθηκε από 54% σε 0% 
κατόπιν της από 21/9/2007 μεταβίβασης των κατεχόμενων δικαιωμάτων ψήφου επί 
μετοχών της ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΒΕΕ. Η κατάσταση πριν από την κρίσιμη συναλλαγή 
αναφέρει αριθμό δικαιωμάτων ψήφου 9.309.474 ήτοι ποσοστό 54% ενώ μετά την 
κρίσιμη συναλλαγή αναφέρει αριθμό δικαιωμάτων ψήφου 0 ήτοι ποσοστό 0%.  

 
3) ο κος Γεώργιος Αντύπας με την από 26/9/2007 επιστολή του ενημέρωσε την 
Εταιρεία ότι το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει στην εταιρεία 
ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΒΕΕ μεταβλήθηκε από 0% σε 88,54% κατόπιν α) της από 21/9/2007 
απόκτησης δικαιωμάτων ψήφου επί μετοχών της ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΒΕΕ και β) της 
συμφωνίας μεταξύ των μετόχων ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΥΠΑ, WISE MANAGEMENT SA και 
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΓΕΕ. Η κατάσταση πριν από την κρίσιμη συναλλαγή 
αναφέρει αριθμό δικαιωμάτων ψήφου 0 ήτοι ποσοστό 0% ενώ μετά την κρίσιμη 
συναλλαγή αναφέρει αριθμό δικαιωμάτων ψήφου (άμεσα) 1.034.447 και ποσοστό 
6%, αριθμό δικαιωμάτων ψήφου (έμμεσα) 14.230.005 και ποσοστό 82,54%, ήτοι 
συνολικά αριθμό δικαιωμάτων ψήφου 15.264.452 και ποσοστό 88,54% 

 
4) η εταιρεία WISE MANAGEMENT SA με την από 26/9/2007 επιστολή της ενημέρωσε 
την Εταιρεία ότι το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει στην εταιρεία 
ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΒΕΕ μεταβλήθηκε από 27,78% σε 88,54% κατόπιν α) της από 21/9/2007 
απόκτησης δικαιωμάτων ψήφου επί μετοχών της ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΒΕΕ και β) της 
συμφωνίας μεταξύ των μετόχων WISE MANAGEMENT SA, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΥΠΑ και 
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΓΕΕ. Η κατάσταση πριν από την κρίσιμη συναλλαγή 
αναφέρει αριθμό δικαιωμάτων ψήφου 4.789.417 ήτοι ποσοστό 27,78% ενώ μετά την 



 

κρίσιμη συναλλαγή αναφέρει αριθμό δικαιωμάτων ψήφου (άμεσα) 7.095.752 και 
ποσοστό 41,16%, αριθμό δικαιωμάτων ψήφου (έμμεσα) 8.168.700 και ποσοστό 
47,38%, ήτοι συνολικά αριθμό δικαιωμάτων ψήφου 15.264.452 και ποσοστό 88,54% 

 
5) ο κος Μηνάς Κυριακού με την από 26/9/2007 επιστολή του ενημέρωσε την 
Εταιρεία ότι το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει στην εταιρεία 
ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΒΕΕ μεταβλήθηκε από 0% σε 88,54% κατόπιν α) της από 21/9/2007 
απόκτησης δικαιωμάτων ψήφου επί μετοχών της ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΒΕΕ από τη WISE 
MANAGEMENT SA, β) της συμφωνίας μεταξύ των μετόχων WISE MANAGEMENT SA, 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΥΠΑ και ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΓΕΕ και γ) του ελέγχου της 
εταιρείας WISE MANAGEMENT SA. Η κατάσταση πριν από την κρίσιμη συναλλαγή 
αναφέρει αριθμό δικαιωμάτων ψήφου 0 ήτοι ποσοστό 0% ενώ μετά την κρίσιμη 
συναλλαγή αναφέρει αριθμό δικαιωμάτων ψήφου (άμεσα) 0 και ποσοστό 0%, αριθμό 
δικαιωμάτων ψήφου (έμμεσα) 15.264.452 και ποσοστό 88,54%, ήτοι συνολικά 
αριθμό δικαιωμάτων ψήφου 15.264.452 και ποσοστό 88,54%. 

 
6) η εταιρεία ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ με την από 26/9/2007 επιστολή της 
ενημέρωσε την Εταιρεία ότι το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει στην 
εταιρεία ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΒΕΕ μεταβλήθηκε από 0% σε 88,54% κατόπιν α) της από 
21/9/2007 απόκτησης δικαιωμάτων ψήφου επί μετοχών της ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΒΕΕ και β) 
της συμφωνίας μεταξύ των μετόχων ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ, WISE 
MANAGEMENT SA και ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΥΠΑ. Η κατάσταση πριν από την κρίσιμη 
συναλλαγή αναφέρει αριθμό δικαιωμάτων ψήφου 0 ήτοι ποσοστό 0% ενώ μετά την 
κρίσιμη συναλλαγή αναφέρει αριθμό δικαιωμάτων ψήφου (άμεσα) 7.134.253 και 
ποσοστό 41,38%, αριθμό δικαιωμάτων ψήφου (έμμεσα) 8.130.199 και ποσοστό 
47,16%, ήτοι συνολικά αριθμό δικαιωμάτων ψήφου 15.264.452 και ποσοστό 
88,54%. 

Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2007 
Το Διοικητικό Συμβούλιο 

 

 

 


