
Το 2015 εστιάσαμε τις προσπάθειές μας 
στη συνέχιση της ανάπτυξης ενός ισχυρού 
και ευέλικτου επιχειρηματικού μοντέλου 
με κύριο άξονα την καινοτομία. Κατά 
τη διάρκεια της χρονιάς, σημειώσαμε 
σημαντική πρόοδο σε όλη τη γκάμα των 
προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, 
εν μέσω ενός ιδιαίτερα ευμετάβλητου 
οικονομικού περιβάλλοντος. 

Τη χρονιά που πέρασε, η ομάδα της 
Frigoglass κεφαλαιοποίησε την επιτυχία 
της σειράς ICOOL, η οποία λανσαρίστηκε 
στην αρχή του έτους, και αποτελεί 
ορόσημο καινοτομίας στον κλάδο των 
επαγγελματικών ψυγείων. Η σειρά έγινε 
δεκτή με ενθουσιασμό από τους εμφιαλωτές 
της Coca-Cola και συνέβαλε καθοριστικά στη 
διψήφια αύξηση των πωλήσεων προς 
τη συγκεκριμένη κατηγορία πελατών. Επίσης 
μέσα στη χρονιά, περάσαμε με επιτυχία στη 
σταδιακή εφαρμογή του Ολοκληρωμένου 
Προγράμματος Υπηρεσιών (Integrated 
Service) και παρουσιάσαμε τη σειρά ψυγείων 
Smart, καθώς και τις ψηφιακές υπηρεσίες 
μας. Οι εξελίξεις αυτές αναδεικνύουν 
τη Frigoglass σε ηγέτη της καινοτομίας 
και θέτουν τις βάσεις για τη σταδιακή 
επιστροφή σε κερδοφόρο ανάπτυξη στον 
Κλάδο Επαγγελματικής Ψύξης. 

Ο Κλάδος Υαλουργίας παραμένει πολύτιμο 
περιουσιακό στοιχείο για τη Frigoglass. 
Ο κλάδος παρουσίασε αύξηση του 
περιθωρίου EBITDA το 2015, λόγω της 
βελτίωσης της αποδοτικότητας, παρά το 
δυσμενές εμπορικό κλίμα στη Νιγηρία.
Στα μέσα του έτους, το Διοικητικό 
Συμβούλιο της Frigoglass αποφάσισε να 
μου εμπιστευθεί τη θέση του Διευθύνοντος 
Συμβούλου. Μολονότι ο μετασχηματισμός 
του επιχειρηματικού μας μοντέλου δεν 
αντικατοπτρίζεται ακόμη πλήρως στις 
επιδόσεις της εταιρείας, παραμένουμε 
απόλυτα προσηλωμένοι στον στόχο 
της επιστροφής μας σε μακροπρόθεσμα 
βιώσιμη ανάπτυξη, ενώ συνεχίζουμε να 
προσφέρουμε προϊόντα που δημιουργούν 
αξία στους πελάτες μας.  

Τα σημαντικότερα γεγονότα του 2015
Το 2015 το παγκόσμιο οικονομικό 
περιβάλλον παρέμεινε ασταθές. Κάποιες 
από τις βασικές αγορές στις οποίες 
δραστηριοποιούμαστε, όπως η Ρωσία 

και η Νιγηρία, είτε εισήλθαν σε βαθιά 
ύφεση είτε παρουσίασαν σημαντικότατη 
επιβράδυνση. Το περιβάλλον αυτό 
εξακολούθησε να επηρεάζει δυσμενώς 
τις πωλήσεις μας.

Κλάδος Επαγγελματικής Ψύξης
Η ηγετική θέση στην καινοτομία, που 
κατέχει η Frigoglass στον κλάδο των 
επαγγελματικών ψυγείων,  συνέβαλε στη 
σταθερή αύξηση των πωλήσεων προς τους 
εμφιαλωτές της Coca-Cola, στη διάρκεια 
του 2015, κυρίως χάρη στην επιτυχημένη 
πορεία της σειράς ICOOL, η οποία είχε 
ως αποτέλεσμα την αύξηση του μεριδίου 
αγοράς. Κεφαλαιοποιώντας την επιτυχία 
της σειράς ICOOL αναπτύξαμε πρόσφατα 
τη σειρά Smart για τους υπόλοιπους 
πελάτες μας, η οποία πιστεύουμε ότι 
θα μας εξασφαλίσει ακόμη μεγαλύτερες 
επιτυχίες στο προσεχές μέλλον. 

Στη διάρκεια του έτους πραγματοποιήθηκε 
η σταδιακή εφαρμογή του Ολοκληρωμένου 
Προγράμματος Υπηρεσιών (Integrated 
Service) στην Ευρώπη, το οποίο αναμένεται 
να αποτελέσει ισχυρό μοχλό ανάπτυξης της 
επιχειρηματικής μας δραστηριότητας. Αυτή 
η καινοτόμος πρόταση ολοκληρωμένων 
υπηρεσιών παρέχει στους πελάτες μας ένα 
ασυναγώνιστο μοντέλο για τη διαχείριση 
του εξοπλισμού επαγγελματικών ψυγείων 
τους, που μειώνει σημαντικά το συνολικό 
κόστος λειτουργίας τους.

Ένας ακόμη σημαντικός σταθμός το 
2015 ήταν η συμπλήρωση 20 χρόνων 
επιτυχημένης λειτουργίας του εργοστασίου 
μας στη Ρουμανία. Μετά την ενσωμάτωση 
του όγκου παραγωγής του εργοστασίου 
της Τουρκίας στη μονάδα μας στην 
Τιμισοάρα, συνεχίσαμε τις επενδύσεις 
μας στη μονάδα αυτή, προσθέτοντας μια 
νέα γραμμή παραγωγής το 2015. Μέσω 
της συνεχούς εφαρμογής των αρχών 
της Βελτιστοποιημένης Παραγωγικής 
Ικανότητας (Lean Manufacturing) στη 
Ρουμανία, εξασφαλίσαμε σημαντικές 
βελτιώσεις σε όλους τους δείκτες 
ποιότητας. 

Τον Νοέμβριο του 2015 συμμετείχαμε 
στην εμπορική έκθεση BrauBeviale 2015, 
όπου παρουσιάσαμε το πλήρες φάσμα 
των καινοτομιών μας και προβάλλαμε 

το «Πλεονέκτημα της Frigoglass» (The 
Frigoglass Advantage). Ο πρωτοποριακός  
σχεδιασμός του περιπτέρου ανέδειξε τους 
κύριους προϊοντικούς άξονες της Frigoglass 
που είναι οι Καινοτόμες Λύσεις Προώθησης 
Προϊόντων (Innovative Merchandizing), 
η Ενεργειακά Αποδοτική Ψύξη (Sustainable 
Cooling), οι Ψηφιακές Υπηρεσίες (Digital 
Services) και η Τεχνική Υπεροχή (Technical 
Excellence). Η παρουσία μας στέφθηκε με 
επιτυχία και συναντήσαμε ενθουσιώδη 
αποδοχή για τα νέα πρωτοποριακά 
προϊόντα μας. Παραμένουμε προσηλωμένοι 
στη δέσμευσή μας να συνεχίσουμε να 
ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες των 
πελατών μας, παρέχοντας επαγγελματικά 
ψυγεία που δημιουργούν αξία για τις 
επιχειρήσεις τους. 

Αναγνωρίζουμε ότι σε ορισμένες από 
τις αγορές όπου δραστηριοποιούμαστε 
οι επιδόσεις μας ήταν κατώτερες των 
προσδοκιών μας, με αποτέλεσμα τη 
συρρίκνωση των συνολικών πωλήσεών 
μας κατά 7%. Στην Ανατολική Ευρώπη, 
παράγοντες όπως οι δυσμενείς 
μακροοικονομικές συνθήκες, ο υψηλός 
πληθωρισμός και η μείωση της αγοραστικής 
δύναμης των καταναλωτών εξακολούθησαν 
να ασκούν πιέσεις στην κατανάλωση ποτών 
και αναψυκτικών. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα 
τον περιορισμό των επενδύσεων των 
πελατών μας σε επαγγελματικά ψυγεία, 
ιδίως στο τέταρτο τρίμηνο του έτους. 
Κατά συνέπεια, οι πωλήσεις μας στη Ρωσία 
μειώθηκαν κατά διψήφιο ποσοστό. 

Προκειμένου να αμβλύνουμε τον αντίκτυπο 
αυτών των αντιξοοτήτων, αλλά και των 
προκλήσεων εσωτερικής λειτουργίας, 
εστιάσαμε στον εξορθολογισμό της  
κοστολογικής μας βάσης σε όλο τον 
οργανισμό, σε βασικούς τομείς όπως 
η βελτιστοποίηση των προϊόντων, 
η παραγωγικότητα των μονάδων, 
η ενοποίηση και βελτιστοποίηση των 
προμηθευτών, καθώς και η περικοπή 
των λειτουργικών δαπανών. 

Κλάδος Υαλουργίας
Το 2014 ξεκινήσαμε μια διαδικασία 
διερεύνησης των στρατηγικών επιλογών 
μας σχετικά με τον Κλάδο Υαλουργίας, 
που κατέληξε στη σύναψη συμφωνίας 
για πώληση των δραστηριοτήτων 

Επιστολή
Διευθύνοντος Συμβούλου
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του Κλάδου τον Μάιο του 2015. 
Μετά από μια παρατεταμένη διαδικασία, 
ο αγοραστής δεν εξασφάλισε την 
απαιτούμενη χρηματοδότηση για την 
εξαγορά και, ως εκ τούτου, τον Φεβρουάριο 
του 2016 προχωρήσαμε στη λύση της 
συμφωνίας πώλησης. 

Στη διάρκεια του 2015 οι πωλήσεις του 
Κλάδου Υαλουργίας μειώθηκαν κατά 
7%, αντικατοπτρίζοντας το δυσμενές 
οικονομικό περιβάλλον στη Νιγηρία. 
Παράγοντες όπως η μείωση του διαθέσιμου 
εισοδήματος των καταναλωτών λόγω 
της πτωτικής πορείας των διεθνών τιμών 
του πετρελαίου, οι συναλλαγματικές 
πιέσεις και η αύξηση του πληθωρισμού 
επηρέασαν δυσμενώς την κατανάλωση 
ποτών και αναψυκτικών στη Νιγηρία. 
Η βελτίωση της αποδοτικότητας και της 
ποιότητας  στη μονάδα μας στο Ντουμπάι 
βοήθησε να διευρύνουμε την πελατειακή 
μας βάση. Εξακολουθούμε να πιστεύουμε 
στις προοπτικές του Κλάδου Υαλουργίας, 
καθώς οι κορυφαίες εταιρείες ποτών 
και αναψυκτικών αναμένουν σημαντική 
ανάπτυξη στην Αφρική την επόμενη 
δεκαετία, ενώ παράλληλα η γυάλινη 
συσκευασία αποτελεί την πρώτη 
επιλογή τους. Η Frigoglass είναι καλά 
τοποθετημένη στην περιοχή για να 
ανταποκριθεί αποτελεσματικά στην 
αυξανόμενη ζήτηση.  

Η επιτυχημένη ολοκλήρωση της 
ανακατασκευής ενός φούρνου στη 
Νιγηρία είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση 
της δυναμικότητας και τη βελτίωση 
της αποδοτικότητας και της ποιότητας. 
Στη μονάδα μας στο Ντουμπάι, μετά τις 
παρατεταμένες εργασίες συντήρησης ενός 
φούρνου το πρώτο τρίμηνο του 2015 και 
την πρόσφατη επένδυση σε εναλλακτική 
πηγή ενέργειας χαμηλού κόστους, 
εξασφαλίσαμε τη σημαντική μείωση του 
κόστους παραγωγής και την αύξηση των 
περιθωρίων κέρδους σε σύγκριση με 
το προηγούμενο έτος. 

Τόσο στον Κλάδο Επαγγελματικής Ψύξης 
όσο και στον Κλάδο Υαλουργίας, οι 
άνθρωποί μας ήταν αυτοί που συνέχισαν 
να κάνουν την πραγματική διαφορά. 
Παρά τις δυσκολίες και τη συνεχιζόμενη 
αστάθεια, η διοίκηση και το σύνολο 

των εργαζομένων μας παρέμειναν 
προσηλωμένοι και αφοσιωμένοι στη 
συνεχή προσθήκη αξίας και τη δημιουργία 
αμοιβαία επωφελών λύσεων για τους 
πελάτες μας. Θα ήθελα, λοιπόν, 
να εκφράσω την ειλικρινή μου εκτίμηση 
για τη σκληρή εργασία τους καθ' όλη 
τη διάρκεια του έτους. Θέλω επίσης να 
ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο για 
την υποστήριξη και καθοδήγησή του, καθ' 
όλη τη διάρκεια του έτους και ιδιαίτερα 
σε σχέση με τον Κλάδο Υαλουργίας. 

Προοπτικές
Τα τελευταία χρόνια η Frigoglass 
αντιμετώπισε αρκετές προκλήσεις. 
Όλη αυτή την περίοδο εξακολουθήσαμε 
να αναδιαρθρώνουμε την εταιρεία, με 
γνώμονα την αύξηση της αποδοτικότητας 
και την προώθηση της καινοτομίας, και με 
απώτερο στόχο τη δημιουργία προϊοντικών 
λύσεων που  προσθέτουν αξία στους 
πελάτες μας. 

Οι προοπτικές για το 2016 χαρακτηρίζονται 
από αυξημένη μεταβλητότητα και, ιδίως 
στις πετρελαιοεξαγωγικές χώρες όπως 
η Ρωσία και η Νιγηρία, οι εκτιμήσεις 
παραμένουν αρνητικές. Ωστόσο, είμαστε 
πεπεισμένοι ότι τη χρονιά αυτή θα 
σημειώσουμε σημαντική πρόοδο στην 
προσπάθειά μας για επιστροφή σε 
κερδοφόρο ανάπτυξη.

Θα εξακολουθήσουμε να καινοτομούμε 
στα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, 
έχοντας πάντοτε τον πελάτη στην καρδιά 
της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας. 
Έχουμε αξιοποιήσει τα διδάγματα και τη 
γνώση που αντλήσαμε από τη σειρά ICOOL 
για την ανάπτυξη της νέας προϊοντικής 
σειράς Smart. Προσβλέπουμε επίσης με 
ιδιαίτερο ενθουσιασμό στο λανσάρισμα 
των διαδραστικών ψυγείων μας, που 
θα σηματοδοτήσουν την είσοδο του 
κλάδου στην εποχή του Διαδικτύου των 
Πραγμάτων (Internet of Things). 

Θα παραμείνουμε πιστοί στη δέσμευσή 
μας για μείωση του λειτουργικού κόστους 
και βελτίωση της ποιότητας και της 
αποδοτικότητας μας. Ένας ακόμη τομέας 
στον οποίο θα εστιάσουμε τις προσπάθειές 
μας είναι η αποτελεσματική διαχείριση 
των αναγκών μας σε κεφάλαιο κίνησης, 

επιχειρώντας να πετύχουμε σημαντικές 
βελτιώσεις, κυρίως μέσω της μείωσης 
των αποθεμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι 
η υλοποίηση του επιχειρησιακού μας 
σχεδίου προϋποθέτει σταθερή κεφαλαιακή 
διάρθρωση και επαρκή χρηματοοικονομική 
ρευστότητα. Προς την κατεύθυνση 
αυτή, λαμβάνουμε δραστικά μέτρα για 
την επαναξιολόγηση της υφιστάμενης 
κεφαλαιακής μας δομής και τον 
προσδιορισμό των πρωτοβουλιών που 
απαιτούνται για τη βελτιστοποίησή της.   

Αν και το 2016 αναμένεται να αποτελέσει 
έτος προκλήσεων, οι μακροπρόθεσμες 
προοπτικές τόσο για τον Κλάδο 
Επαγγελματικής Ψύξης όσο και για τον 
Κλάδο Υαλουργίας είναι ελκυστικές. Χάρη 
στα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, το 
ταλέντο των ανθρώπων μας και την ολοένα 
αποδοτικότερη κοστολογική μας βάση, 
διαθέτουμε όλα τα εχέγγυα για τη βελτίωση 
των οικονομικών μας επιδόσεων. 

Τέλος, η βιωσιμότητα εξακολουθεί να 
αποτελεί βασικό πυλώνα και παραμένει 
πάντοτε στο επίκεντρο της στρατηγικής 
μας. Εργαζόμαστε με αφοσίωση ώστε 
να στηρίζουμε τους πελάτες μας στην 
υλοποίηση των ισχυρών περιβαλλοντικών 
τους δεσμεύσεων.  

Νικόλαος Μαμουλής
Chief Executive Officer


