
 

  

Η Frigoglass διατηρεί τον Κλάδο Υαλουργίας.  Λύση  της συμφωνίας πώλησης 

στην GZI 

Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου, 2016 –  Η Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. (“Frigoglass”) ανακοινώνει την λύση της συμφωνίας 

με την GZI Mauritius Limited (“GZI”) που υπεγράφη στις 21 Μαΐου 2015 σχετικά με την πώληση του 

Κλάδου Υαλουργίας.  Ο όρος της εξασφάλισης επαρκούς χρηματοδότησης για την εξαγορά δεν πληρούται 

από την πλευρά της GZI. Τροποποιημένες προσφορές που υπεβλήθησαν από την πλευρά της GZI δεν 

αντικατόπτριζαν την αξία του Κλάδου Υαλουργίας και ως εκ τούτου δεν κρίθηκαν συμφέρουσες για την 

Frigoglass.   

Ο Κλάδος Υαλουργίας της Frigoglass διατηρεί ισχυρή παρουσία στην τοπική αγορά και τεχνική υπεροχή.  Η 

Frigoglass θεωρεί ότι θα παραμείνει ο κυρίαρχος παραγωγός γυάλινων φιαλών στη Νιγηρία και είναι 

ιδανικά τοποθετημένη ώστε να κεφαλαιοποιήσει πάνω στην μακροπρόθεσμη αύξηση της κατανάλωσης 

αναψυκτικών και ποτών στην Αφρικανική αγορά, αποτέλεσμα των συνεχών επενδύσεων των πελατών μας 

και των ελκυστικών προοπτικών ανάπτυξής της.  

Ο Κλάδος Υαλουργίας εξακολουθεί να σημειώνει αξιόλογες επιδόσεις και παραμένει ένα πολύτιμο 

περιουσιακό στοιχείο για τη Frigoglass παρά τις αντίξοες συνθήκες της αγοράς στη Νιγηρία. Κατά τη 

διάρκεια του 2015, ο Κλάδος Υαλουργίας ολοκλήρωσε επιτυχώς το επιχειρησιακό του σχέδιο και 

προχώρησε σε ανακατασκευή φούρνου στην Νιγηρία  με αποτέλεσμα τη βελτίωση της παραγωγικότητας 

και της αύξησης της δυναμικότητας. Το δε εργοστάσιο υαλουργίας στο Ντουμπάι σημείωσε σημαντική 

βελτίωση της κοστολογικής του βάσης και κατ’ επέκταση και του λειτουργικού περιθωρίου κέρδους.  

Η Frigoglass συνεργάζεται στενά με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders) καθώς και με ομάδα 

αξιόπιστων συμβούλων προκειμένου να καθορίσει τη στρατηγική της, υπό τις νέες συνθήκες, με γνώμονα 

το βέλτιστο συμφέρον της Εταιρίας και την επίτευξη της πλέον αποτελεσματικής κεφαλαιακής δομής. 
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Σημείωση σχετικά με τις προβλέψεις μελλοντικής απόδοσης 

Η παρούσα ανακοίνωση περιέχει πληροφορίες και δηλώσεις σχετικές με την μελλοντική απόδοση της 
Frigoglass και συνεπάγονται σε κινδύνους και αβεβαιότητες. Η Frigoglass δεν έχει ουδεμία υποχρέωση να 
δημοσιοποιήσει οποιαδήποτε αναθεώρηση στις προβλέψεις μελλοντικής απόδοσης, ώστε αυτές να 
ανταποκρίνονται σε γεγονότα ή καταστάσεις μεταγενέστερες της ημερομηνίας έκδοσης του παρόντος 
υλικού. 

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.  .   

 


