
 

Ανακοίνωση 

 

Η ανώνυµη εταιρία ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε., σύµφωνα µε την 

ενότητα 4.1.3.3 του Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει ότι στις             

27 Ιουνίου 2013 και ώρα 11:00 π.µ. πραγµατοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 

των Μετόχων στην έδρα της εταιρίας, στο Ζευγολατιό Κορινθίας. Παρέστησαν µέτοχοι που 

εκπροσωπούν 15.312.765 µετοχές επί συνόλου 17.240.776 µετοχών, συγκεντρώνοντας 

ποσοστό 88,82% επί του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου και επί των θεµάτων της 

Ηµερήσιας ∆ιάταξης αποφάσισαν τα κάτωθι:  

  

1) Ενέκριναν οµόφωνα τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1/2012 –  

31/12/2012, µε τις σχετικές Εκθέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Πιστοποιητικών 

Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών.  

Αριθµός µετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 15.312.765 

Ποσοστό µετοχικού κεφαλαίου: 88,82% 

Συνολικός αριθµός έγκυρων ψήφων: 15.312.765 

Αριθµός ψήφων υπέρ: 15.312.765, κατά: 0, αποχή: 0 

 

2) Ενέκριναν οµόφωνα τη ∆ιάθεση των Αποτελεσµάτων Χρήσεως 2012. 

Αριθµός µετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 15.312.765 

Ποσοστό µετοχικού κεφαλαίου: 88,82% 

Συνολικός αριθµός έγκυρων ψήφων: 15.312.765 

Αριθµός ψήφων υπέρ: 15.312.765, κατά: 0, αποχή: 0 

 

3) Την οµόφωνη απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ορκωτών 

Ελεγκτών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για την διαχείριση της εταιρικής χρήσης 

2012 (1/1/2012 – 31/12/2012).  

Αριθµός µετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 15.312.765 

Ποσοστό µετοχικού κεφαλαίου: 88,82% 

Συνολικός αριθµός έγκυρων ψήφων: 15.312.765 

Αριθµός ψήφων υπέρ: 15.312.765, κατά: 0, αποχή: 0 

 

4) Ενέκριναν οµόφωνα τις αµοιβές των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την χρήση 

2012 και προενέκριναν τις αµοιβές των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την τρέχουσα 

χρήση.  

Αριθµός µετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 15.312.765 

Ποσοστό µετοχικού κεφαλαίου: 88,82% 

Συνολικός αριθµός έγκυρων ψήφων: 15.312.765 

Αριθµός ψήφων υπέρ: 15.312.765, κατά: 0, αποχή: 0 



 

 

5) Αποφάσισαν οµόφωνα τον ορισµό του Κο. Ιωάννη Τολιόπουλου (Α.Μ.ΣΟΕΛ 12381) ως 

τακτικού ελεγκτή και αναπληρωµατικής της Κα.Χρυσούλα Τσακαλογιάννη (Α.Μ.ΣΟΕΛ 23811), 

Μέλη της Ελεγκτικής Εταιρίας «BAKER TILLY HELLAS A.E.» µε ΑΜΕΟΕ 148, για τον έλεγχο 

των ενοποιηµένων και µη, οικονοµικών καταστάσεων χρήσεως 2013. Επίσης η Συνέλευση 

ενέκρινε όπως αµοιβή της ανωτέρω εταιρίας ορισθεί η ελάχιστη αµοιβή όπως αυτή καθορίζεται 

από το Εποπτικό Συµβούλιο του Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, σύµφωνα µε την 

ισχύουσα νοµοθεσία.  

Αριθµός µετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 15.312.765 

Ποσοστό µετοχικού κεφαλαίου: 88,82% 

Συνολικός αριθµός έγκυρων ψήφων: 15.312.765 

Αριθµός ψήφων υπέρ: 15.312.765, κατά: 0, αποχή: 0 

 

6) Αποφάσισαν οµόφωνα, την παροχή αδείας στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου να 

µετέχουν σε ∆ιοικητικά Συµβούλια ή στην διεύθυνση (συνδεδεµένων) εταιριών που 

επιδιώκουν όµοιους ή παρεµφερείς σκοπούς.  

Αριθµός µετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 15.312.765 

Ποσοστό µετοχικού κεφαλαίου: 88,82% 

Συνολικός αριθµός έγκυρων ψήφων: 15.312.765 

Αριθµός ψήφων υπέρ: 15.312.765, κατά: 0, αποχή: 0 

 

7) ∆εν τέθηκε κανένα άλλο θέµα και δεν λήφθηκε καµία άλλη απόφαση. 

 

Ζευγολατιό Κορινθίας, 27/6/2013 


