
Το 2015 η Frigoglass συνέχισε την πορεία 
της εν μέσω ενός δυσμενούς οικονομικού 
περιβάλλοντος με αυξανόμενες προκλήσεις, 
υπό το βάρος της επιβράδυνσης της 
παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης, της 
κλιμάκωσης της γεωπολιτικής αστάθειας 
και της ισχυρής μεταβλητότητας των 
συναλλαγματικών ισοτιμιών. 

Η δέσμευση και η προσήλωσή μας στην 
παροχή καινοτόμων προϊόντων και 
υπηρεσιών, που προσθέτουν αξία στους 
πελάτες μας, παρέμεινε σταθερή, σε πείσμα 
των αντίξοων αυτών συνθηκών. Στη διάρκεια 
του έτους, έγιναν πολλά βήματα με στόχο 
να μετουσιώσουμε το όραμά μας για 
καινοτομία σε πράξη. Αξιοποιώντας τη γνώση 
που αποκομίσαμε από την επιτυχημένη 
κυκλοφορία της σειράς ICOOL, αναπτύξαμε 
τη νέα σειρά επαγγελματικών ψυγείων 
Smart, η οποία συνδυάζει το αποτελεσματικό  
merchandising με την ενεργειακά αποδοτική 
ψύξη. Παράλληλα, παρουσιάσαμε τις 
πρωτοποριακές ψηφιακές υπηρεσίες μας, 
οι οποίες ενσωματώνονται στα προϊόντα 
μας, προσφέροντας τεχνική υπεροχή και 
δυνατότητες διασύνδεσης, και εξασφαλίζουν 
χαμηλότερο συνολικό κόστος λειτουργίας και 
προστιθέμενη αξία. Θετικά ήταν επίσης τα 
μηνύματα αναφορικά με το Ολοκληρωμένο 
Πρόγραμμα Υπηρεσιών της εταιρείας, το 
οποίο παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις service, 
που δημιουργούν αξία για τους πελάτες. 

Στον Κλάδο Επαγγελματικής Ψύξης, 
διατηρήσαμε την ηγετική μας θέση στην 
ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και 
βοηθήσαμε τους πελάτες μας να καλύψουν 
τις ανάγκες τοποθέτησης προϊόντων σε 
όλο το εύρος του εμπορικού δικτύου τους. 
Το 2015 καταγράφηκε διψήφιο ποσοστό 
αύξησης των πωλήσεών μας προς την 
Coca-Cola. Η επίδοση αυτή αντικατοπτρίζει 
την επιτυχημένη πορεία της σειράς ICOOL, 
με τον όγκο πωλήσεων να υπερβαίνει τα 
50.000 ψυγεία, αντιπροσωπεύοντας πάνω 
από το 20% των συνολικών παραγγελιών 
τους για το 2015. Εν μέσω δυσμενούς 
εμπορικού κλίματος σε ορισμένες από τις 
αγορές μας, οι επενδύσεις των πελατών 
μας κινήθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα από 
τα αναμενόμενα, γεγονός που οδήγησε σε 
γενικότερη συρρίκνωση των πωλήσεών μας. 

Το 2015 σημειώθηκαν σημαντικές αλλαγές 
στο επιχειρηματικό τοπίο του κλάδου ποτών 

και αναψυκτικών, που χαρακτηρίστηκε από 
έντονη δραστηριότητα συγχωνεύσεων και 
εξαγορών. Μεταξύ των πλέον σημαντικών 
εξ αυτών ήταν η ανακοίνωση της εξαγοράς 
της SABMiller από την ABInBev, με φιλόδοξο 
στόχο τη δημιουργία της πρώτης πραγματικά 
παγκόσμιας εταιρείας στον χώρο της 
ζυθοποιίας. Στην αγορά αναψυκτικών, 
η σύσταση της Coca-Cola European 
Partners και της Coca-Cola Beverages Africa 
δημιουργούν δύο από τους μεγαλύτερους 
ανεξάρτητους εμφιαλωτές της Coca-Cola 
σε παγκόσμιο επίπεδο. Χάρη στην ισχυρή 
παραγωγική της βάση σε Ευρώπη και Αφρική, 
η εταιρεία μας διαθέτει όλα τα απαραίτητα 
εχέγγυα για να αυξήσει το μερίδιο αγοράς 
της στους νεοσύστατους εμφιαλωτές της 
Coca-Cola στις περιοχές αυτές. 

Στον Κλάδο Υαλουργίας, το γεγονός 
που σηματοδότησε τη χρονιά ήταν η 
ανακοίνωση της υπογραφής συμφωνίας 
για την πώληση των δραστηριοτήτων 
μας στη Νιγηρία και το Jebel Ali. Η 
συγκεκριμένη συμφωνία τελικά λύθηκε, 
καθώς η αγοράστρια εταιρεία δεν εξασφάλισε 
επαρκή χρηματοδότηση για την εξαγορά. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας 
δεν έκανε δεκτές τις τροποποιημένες 
προσφορές που υπεβλήθησαν από την 
πλευρά της αγοράστριας, καθώς δεν κρίθηκαν 
συμφέρουσες για την Frigoglass. Παρά τη 
λύση της συμφωνίας, είμαστε ικανοποιημένοι 
που διατηρήσαμε τον Κλάδο Υαλουργίας 
και παραμένουμε ο κυρίαρχος προμηθευτής 
γυάλινων φιαλών στη Δυτική Αφρική. 

Τον Μάρτιο του 2015, η κα. Αλεξάνδρα 
Παπαλεξοπούλου αποφάσισε να αποχωρήσει 
από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. 
Με την ευκαιρία αυτή, θα ήθελα να την 
ευχαριστήσω για την αφοσίωση και την 
πολύτιμη συνεισφορά της στην εταιρεία 
κατά τη διάρκεια της θητείας της ως μέλους 
του Διοικητικού Συμβουλίου. Θα ήθελα, 
επίσης, να καλωσορίσω θερμά τον κ. Ιωάννη 
Κωστόπουλο, ο οποίος εξελέγη ως μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στο έτος και 
διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διοίκηση 
διεθνών επιχειρήσεων. 

Στη διάρκεια του έτους, ανακοινώσαμε επίσης 
με ιδιαίτερη χαρά την ανάληψη της θέσης 
του   Διευθύνοντος Συμβούλου από τον κ. 
Νίκο Μαμουλή. Η 25ετής εμπειρία του σε 
διαφορετικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένου 

του κλάδου των ποτών, τα ισχυρά ηγετικά 
του προσόντα, σε συνδυασμό με το πάθος 
του για αποτελέσματα, τον καθιστούν το 
κατάλληλο πρόσωπο για να διασφαλίσει τη 
μακροπρόθεσμη επιτυχία της επιχείρησης.

Κανένα από τα παραπάνω επιτεύγματα δεν θα 
ήταν εφικτό χωρίς τη σταθερή δέσμευσή μας 
στις αξίες που διαμορφώνουν τον τρόπο με 
τον οποίο ασκούμε την επιχειρηματική μας 
δραστηριότητα —ακεραιότητα, αξία για τον 
μέτοχο, ποιότητα, άνθρωποι, ηγετική θέση 
στην αγορά και κοινωνική ευθύνη. Οι αξίες 
αυτές εξακολουθούν να διέπουν τις ενέργειές 
μας απέναντι στους μετόχους, τους πελάτες, 
τους ανθρώπους μας και την κοινωνία.

Κλείνοντας, και εκ μέρους του Διοικητικού 
Συμβουλίου, θα ήθελα να ευχαριστήσω 
τους μετόχους μας για τη διαρκή 
εμπιστοσύνη που μας δείχνουν, τους 
πελάτες και τους προμηθευτές μας για την 
πίστη και την υποστήριξή τους, καθώς και 
τους ανθρώπους της Frigoglass για την 
αφοσίωση και το πάθος που έχουν δείξει 
παρά τις πρόσφατες προκλήσεις. Από τη 
σύστασή της μέχρι σήμερα, η Frigoglass έχει 
σημειώσει εντυπωσιακή ανάπτυξη, αλλά το 
σημαντικότερο είναι ότι έχει κατορθώσει να 
αντιμετωπίσει επιτυχώς πολλές προκλήσεις 
όλα αυτά τα χρόνια. Για ακόμη μία φορά, 
δεσμευόμαστε ότι θα μετατρέψουμε τις 
προκλήσεις σε ευκαιρίες και θα γίνουμε 
ακόμη πιο ισχυροί. 
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