
 

 

H Frigoglass ανακοινώνει τη διαδοχή του Διευθύνοντος Συμβούλου   

Αθήνα, 9 Ιουνίου, 2015 – Η Frigoglass ΑΒΕΕ (“Frigoglass”) ανακοινώνει ότι ο κ. Torsten Tuerling ενημέρωσε 

το Διοικητικό Συμβούλιο για την απόφασή του να παραιτηθεί από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου 

με ισχύ από την 31η Αυγούστου 2015 για προσωπικούς λόγους. 

Ο κ. Tuerling ανέλαβε καθήκοντα στη Frigoglass τον Μάιο του 2012.  Υπό την καθοδήγησή του, η Frigoglass 

ισχυροποίησε την ανταγωνιστικότητα της με την ενοποίηση των παραγωγικών της μονάδων, 

επαναπροσδιόρισε τη φήμη για την ποιότητά της και εγκαθίδρυσε το Σύστημα Υπεροχής της Frigoglass 

(Frigoglass Excellence System). Το πάθος του για καινοτομία οδήγησε σε μια εκ θεμελίων αναθεώρηση του 

φάσματος των παραγόμενων προϊόντων και στην  πρόσφατη κυκλοφορία της νέας πρωτοπόρου γενιάς 

ψυγείων ICOOL που έτυχε ευρείας αποδοχής. Ο κ. Tuerling διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην επιτυχή 

ολοκλήρωση της πρόσφατα συναφθείσας συμφωνίας για την πώληση του κλάδου υαλουργίας καθώς και 

στην έκδοση του ομολογιακού δανείου το 2013.  

Ο κ. Χαράλαμπος Δαυίδ, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Frigoglass, σχολίασε: «Μετά το 

στρατηγικό επανακαθορισμό που θεμελιώθηκε κατά τη διάρκεια της θητείας του κ. Tuerling, η Frigoglass 

είναι πλέον διαρθρωμένη ώστε λειτουργώντας σε ένα πιο συγκεντρωμένο, δομημένο και καινοτόμο 

επιχειρηματικό μοντέλο να προχωρήσει σε βιώσιμη ανάπτυξη. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου θα 

ήθελα να ευχαριστήσω τον Torsten για τα σημαντικά επιτεύγματα και την πολύτιμη συνεισφορά του κατά 

την πρόσφατη φάση μετασχηματισμού της Frigoglass.» 

Περαιτέρω, η Frigoglass ανακοινώνει το διορισμό του κ. Νικολάου Μαμουλή ως νέου Διευθύνοντος 

Συμβούλου με ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2015. Ο κ. Μαμουλής ανέλαβε τον Οκτώβριο του 2013 τα 

καθήκοντα του Οικονομικού Διευθυντή του Ομίλου. Ο ρόλος του υπήρξε πρωταρχικός, εργαζόμενος από 

κοινού με τον κ. Tuerling, στην ολοκλήρωση των στρατηγικών πρωτοβουλιών, συμπεριλαμβανομένης της 

πώλησης του κλάδου υαλουργίας. 

Ο κ. Μαμουλής διαθέτει πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας σε διάφορες εταιρείες συμπεριλαμβανομένης της 

CCHBC και της Lafarge.  Ο συνδυασμός των ισχυρών ηγετικών του προσόντων με το πάθος του για 

αποτελέσματα, τον καθιστά το κατάλληλο πρόσωπο για να διασφαλίσει μακροπρόθεσμα την επιτυχία της 

επιχείρησης. 

Ο κ. Χαράλαμπος Δαυίδ, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Frigoglass, σχολίασε: «Θα ήθελα να 

καλωσορίσω τον Νίκο στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου.  Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που η 

παρουσία του εξασφαλίζει μια εξαιρετική εσωτερική διαδοχή στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου, 

γεγονός που θα διασφαλίσει τη συνέχεια στην επόμενη φάση της στρατηγικής ανάπτυξης της Frigoglass.  Ο 

Νίκος έχει το όραμα, την εμπειρία και την αφοσίωση να οδηγήσει την Frigoglass σε ένα λαμπρό μέλλον.» 
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Frigoglass  

Η Frigoglass είναι στρατηγικός εταίρος των πιο γνωστών εταιρειών αναψυκτικών και ποτών σε ολόκληρο 

τον κόσμο. Κατέχει ηγετική θέση στην παγκόσμια αγορά Επαγγελματικών Ψυγείων (ICM) και είναι ο 

βασικός προμηθευτής στον τομέα γυάλινης συσκευασίας στις αγορές υψηλής ανάπτυξης της Δυτικής 

Αφρικής.  

Η Frigoglass διατηρεί μακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας με κορυφαίες εταιρείες 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 του και να συμβάλλουν στην άμεση 

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

Frigoglass δίνουν τη δυνατότητα να πετύχουν φιλόδοξους στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και να μειώσουν 

το αποτύπωμα διοξειδίου του άνθρακα.  

Με μια πραγματικά παγκόσμια παρουσία, η Frigoglass έχει καθιερωθεί στις πιο ώριμες αγορές της 

Ευρώπης, ενώ παράλληλα εξελίσσεται σε πρωταθλητή των αναδυομένων αγορών. Με οκτώ παραγωγικές 

μονάδες και ένα εκτεταμένο δίκτυο πωλήσεων και παροχής υπηρεσιών σε ολόκληρο τον κόσμο, 

υποστηρίζουμε τις ανάγκες των πελατών μας σε πέντε ηπείρους 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.   


