
 

 

Αποτελέσματα Ψηφοφορίας της Α’ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των 

Μετόχων της FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε.  

Κατά την Α’ Επαναληπτικής Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας «FRIGOGLASS 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία») 
η οποία συνήλθε την Τρίτη 27 Ιουνίου 2017, παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν και ψήφισαν συνολικά 28 
μέτοχοι της Εταιρείας εκπροσωπούντες 31.254.732 μετοχές, επί του συνόλου των 50.593.832 μετοχών, οι 
οποίες αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 61.78% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.  

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας επί εκάστου θέματος της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:  

 

 

  

Enquiries  

Frigoglass   

Γιάννης Σταματάκος     

Investor Relations Manager  

Τηλ.: +30 210 6165767  

E-mail: jstamatakos@frigoglass.com  

 

Frigoglass  

Η Frigoglass είναι στρατηγικός εταίρος εταιρειών ποτών σε ολόκληρο τον κόσμο. Η Frigoglass είναι ένας 

από τους παγκόσμιους ηγέτες στην αγορά Επαγγελματικών Ψυγείων (ICM) και ο βασικός προμηθευτής 

στον τομέα γυάλινης συσκευασίας στις αγορές υψηλής ανάπτυξης της Δυτικής Αφρικής.  

 

Υπέρ % Κατά % Αποχή % Παρών %

5

i) Αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής μετά ψήφου 

ονομαστικής μετοχής της Εταιρείας δια συνένωσης μετοχών και 

ταυτόχρονης μείωσης του συνολικού αριθμού των μετοχών της 

Εταιρείας (reverse share split 3:1) και ii) ονομαστική μείωση του 

μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά ποσό €9.106.889,40, δια 

μείωσης της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής μετά ψήφου 

ονομαστικής μετοχής της Εταιρείας  (όπως αυτή θα έχει διαμορφωθεί 

μετά το reverse share split), σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4α του Κ.Ν. 

2190/1920, με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού 

και λόγω στρογγυλοποίησης του αριθμού των μετοχών.
31,254,732 61.78% 50,593,832 31,254,720 100.00% 0.00% 0.00% 12 0.00% Εγκρίθηκε

6

Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι του ποσού των € 

137.716.965, σύμφωνα με το άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/1920, με 

δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της Εταιρείας δια 

καταβολής μετρητών και έκδοση νέων κοινών μετά ψήφου 

ονομαστικών μετοχών. Τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού 

της Εταιρείας. Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας 31,254,732 61.78% 50,593,832 31,253,808 100.00% 912 0.00% 0.00% 12 0.00% Εγκρίθηκε

7

Τροποποίηση των υφιστάμενων ομολογιακών δανείων που εξέδωσε η 

Εταιρεία σύμφωνα με το Ν. 3156/2003 δυνάμει των από 20/5/2013 και 

7/05/2014 προγραμμάτων για την έκδοση κοινών ομολογιακών 

δανείων προκειμένου να καταστούν μετατρέψιμα σε κοινές μετά 

ψήφου ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας. Προσδιορισμός λόγου και 

τιμής μετατροπής. Κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των 

παλαιών μετόχων. Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για 

την ολοκλήρωση της διαδικασίας. 31,254,732 61.78% 50,593,832 31,253,808 100.00% 912 0.00% 0.00% 12 0.00% Εγκρίθηκε
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Θέματα Ημερήσιας Διάταξης



 

Η Frigoglass διατηρεί μακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας με κορυφαίους πελάτες από τον κλάδο 

αναψυκτικών και ποτών. Τα επαγγελματικά Ψυγεία της Frigoglass σχεδιάζονται με βάση τις ιδιαίτερες 

ανάγκες κάθε πελάτη, ώστε να ενισχύουν την εικόνα των προϊόντων τους και να συμβάλλουν στην άμεση 

κατανάλωσή τους. Την ίδια στιγμή, οι κορυφαίες, από πλευράς καινοτομίας, οικολογικές λύσεις της 

Frigoglass δίνουν τη δυνατότητα στους πελάτες της να πετύχουν στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και να 

μειώσουν το αποτύπωμα διοξειδίου του άνθρακα.  

Μέσω της παρουσίας της, η Frigoglass έχει καθιερωθεί στις πιο ώριμες αγορές της Ευρώπης, ενώ 

παράλληλα εδραιώνει τη θέση της στις αναδυόμενες αγορές. Με παραγωγικές μονάδες σε οκτώ χώρες και 

ένα εκτεταμένο δίκτυο πωλήσεων και παροχής υπηρεσιών, υποστηρίζουμε τις ανάγκες των πελατών μας 

με υπηρεσίες υψηλής ποιότητας πριν και μετά την πώληση.  

Όσον αφορά τη δραστηριότητα μας στον Κλάδο Υαλουργίας, το ενδιαφέρον μας επικεντρώνεται στις 

αγορές της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, οι οποίες αποτελούν βασικό στόχο της επενδυτικής 

στρατηγικής των πελατών μας. Καθώς ενδυναμώνουμε τη θέση μας ως κορυφαίοι προμηθευτές γυάλινων 

φιαλών και υλικών συσκευασίας, βοηθάμε τους πελάτες μας στη Δυτική Αφρική και τη Μέση Ανατολή να 

προσθέσουν επιπλέον αξία στα προϊόντα τους.  

Για περισσότερες πληροφορίες, σας παρακαλούμε να επισκεφθείτε τη διεύθυνση: www.frigoglass.com.   


