
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ∆.Σ. ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝΤΩΝ – 

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ∆Σ ΣΕ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ  

 

Η Ανώνυµη Εταιρεία «ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σύµφωνα µε τον Κανονισµό του Χ.Α., το άρθρο 6 παρ.1 του Ν. 

3340/2005 και το άρθρο 2 της απόφασης 3/347/12-7-2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

καθώς και το Ν. 3016/2002 περί Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό 

ότι κατόπιν των υποβληθέντων παραιτήσεων των: Ιωάννη Στεφανή Αντιπροέδρου και 

∆ιευθύνοντος Συµβούλου, Βασιλείου Στεφανή µέλους του ∆Σ και Ιωάννη  Ανδριανόπουλου 

µέλους του ∆Σ, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας κατά την από 28/07/2016 συνεδρίασή 

του, σε αντικατάστασή τους εξέλεξε τους κ.κ. Χρήστο Μπουγιουκλή, Εκτελεστικό Μέλος, 

Μιχαήλ Παναγή, Μη Εκτελεστικό Μέλος, και Χρήστο Γιαρλέλη, Μη Εκτελεστικό Μέλος, για το 

υπόλοιπο της θητείας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Η ως άνω εκλογή των νέων µελών, θα 

εγκριθεί από την αµέσως επόµενη Γενική Συνέλευση της εταιρείας.  

Κατόπιν τούτων, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας ανασυγκροτήθηκε σε σώµα και θα 

έχει την ακόλουθη σύνθεση µε τις παρακάτω ιδιότητες: 

1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ του Βασιλείου, Πρόεδρος του ∆.Σ. – Εκτελεστικό µέλος. 

2. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ του Βασιλείου, Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό 

µέλος. 

3. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ του Αθανασίου, ∆ιευθύνων Σύµβουλος - Εκτελεστικό µέλος. 

4. ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΧΡΟΝΗΣ του Ιωάννη, Μη εκτελεστικό µέλος. 

5. ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΑΓΗΣ του Νεοκλή, Μη εκτελεστικό µέλος.  

6. ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΑΝΟΥ του Αριστείδη, Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος. 

7. ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΡΛΕΛΗΣ του Eλευθεριου  Μη εκτελεστικό µέλος. 

Σηµειώνεται ότι η συνολική άσκηση των αρµοδιοτήτων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, όπως 

αναφέρονται στο καταστατικό της εταιρείας, εκτός των περιπτώσεων που ο νόµος ή το 

καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια, ενώπιον κάθε τρίτου προσώπου φυσικού ή 

νοµικού προσώπου, αλλά και πάσης αρχής, δίδεται στους κ.κ. Γεώργιο Αντύπα του Βασιλείου 

και Χρήστο Μπουγιουκλή του Αθανασίου, ενώ αρµοδιότητες για την διενέργεια περιορισµένων 

πράξεων χορηγήθηκαν και στα στελέχη της εταιρίας κ.κ. Ιωάννη Παναγιωτόπουλο του 

Aναστασιου, Οικονοµικό ∆ιευθυντή και Γεώργιο Πετρόπουλο του Σταµατιου, κατά τις 

ειδικώτερες διακρίσεις που ορίζονται στο σχετικό πρακτικό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Ζευγολατιό Κορινθίας, 28 Ιουλίου 2016 


