
 

  

Ανακοίνωση  

Αθήνα, 1 Μαρτίου 2017 – Σε συνέχεια ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με το 

περιεχόμενο της από 23 Φεβρουαρίου 2017 ανακοίνωσής της, η Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. (η «Εταιρεία») 

διευκρινίζει ότι τα μέρη που συμμετέχουν στις συζητήσεις για την κεφαλαιακή της αναδιάρθρωση είναι ο 

κύριος μέτοχός της Boval S.A., οι βασικοί τραπεζικοί της δανειστές, Citibank, HSBC, Alpha Bank και 

Eurobank, καθώς και η επιτροπή ομολογιούχων η οποία αντιπροσωπεύει μέρος των κατόχων των 

εκδοθεισών ομολογιών από τη θυγατρική της Frigoglass Finance B.V. ύψους €250 εκατ., επιτοκίου 8.25% 

και λήξης 2018. Περαιτέρω, η Εταιρεία διευκρινίζει ότι σκοπός της από 23 Φεβρουαρίου 2017 

ανακοίνωσής της υπήρξε η δημοσιοποίηση της επίτευξης ενός σημαντικού σταδίου στην πρόοδο των 

συζητήσεων σχετικά με την κεφαλαιακή της αναδιάρθρωση, ωστόσο οι τελικοί όροι της επί της αρχής 

συμφωνίας δεν έχουν οριστικοποιηθεί σε βαθμό που να είναι δυνατή η δημοσιοποίησή τους στο στάδιο 

αυτό.  Άλλωστε η δημοσιοποίηση πρόσθετων πληροφοριών  πριν την επίτευξη οριστικής συμφωνίας θα 

έθετε σε κίνδυνο την επιτυχή ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων. Η Εταιρεία αναμένει την επίτευξη 

οριστικής νομικά δεσμευτικής συμφωνίας περί το τέλος της επόμενης εβδομάδας οπότε και θα προβεί 

στην ανακοίνωση των περαιτέρω λεπτομερειών αναφορικά με τους όρους της κεφαλαιακής της 

αναδιάρθρωσης. Με δεδομένο το χρόνο που αναμένεται για την ολοκλήρωση της επιδιωκόμενης 

συναλλαγής, αυτή δεν αναμένεται να έχει κάποια επίδραση στα οικονομικά μεγέθη και την κεφαλαιακή 

δομή του πρώτου τρίμηνου του 2017.  
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Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί δημοσιοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών από την Frigoglass 

Α.Β.Ε.Ε., σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 (16 Απριλίου 2014). Η εν λόγω κοινοποίηση έγινε από 

τον κ. Νίκο Μαμουλή, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Frigoglass Α.Β.Ε.Ε., την 1η Μαρτίου 2017 στις 18:30. 

Σημαντική σημείωση σχετικά με τις προβλέψεις μελλοντικής απόδοσης  
Η παρούσα ανακοίνωση ενδέχεται να περιέχει πληροφορίες και δηλώσεις σχετικές με την μελλοντική 

απόδοση της Frigoglass, οι οποίες βασίζονται σε τρέχουσες προσδοκίες και υποθέσεις σε σχέση με 

μελλοντικά γεγονότα. Όλες οι δηλώσεις, εκτός από τις δηλώσεις ιστορικών γεγονότων που 

περιλαμβάνονται στην παρούσα ανακοίνωση, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, δηλώσεις που 

αφορούν την επανεξέταση της κεφαλαιακής δομής της Frigoglass,  την εκτέλεση της προτεινόμενης 

αναδιάρθρωσης των χρεών της, τη μελλοντική χρηματοοικονομική της θέση, τις κεφαλαιακές δαπάνες, 

προβλέψεις πωλήσεων, κόστους και εξοικονόμησης κόστους, αν υπάρχουν, μπορεί να θεωρηθούν 

δηλώσεις σχετικές με την μελλοντική απόδοση της Frigoglass.  

Αυτές οι προβλέψεις μελλοντικής απόδοσης υπόκεινται, μεταξύ άλλων, σε επιχειρηματικούς, 

οικονομικούς και ανταγωνιστικούς κινδύνους και αβεβαιότητες, που σχετίζονται με παράγοντες τους 

οποίους η Frigoglass αδυνατεί να  ελέγξει και να εκτιμήσει με ακρίβεια και οι οποίοι θα μπορούσαν να 

επιφέρουν ουσιώδη απόκλιση μεταξύ των πραγματικών αποτελεσμάτων και των αποτελεσμάτων που 
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περιγράφονται στην παρούσα. Εν όψει των ανωτέρω, σας προειδοποιούμε να μην βασίζεστε υπέρμετρα 

σε αυτές τις δηλώσεις για το μέλλον, οι οποίες αποτυπώνουν αποκλειστικά εκτιμήσεις που ισχύουν κατά 

την ημερομηνία αυτού του εγγράφου. Η Frigoglass δεν αναλαμβάνει ουδεμία υποχρέωση να 

δημοσιοποιήσει οποιαδήποτε αναθεώρηση σε αυτές τις προβλέψεις μελλοντικής απόδοσης, προκειμένου 

αυτές να ανταποκρίνονται σε γεγονότα ή καταστάσεις μεταγενέστερες της ημερομηνίας της παρούσας 

ανακοίνωσης. Όσον αφορά την ανακοίνωση της κεφαλαιακής αναδιάρθρωσης, δεν μπορεί να δοθεί καμία 

διαβεβαίωση ότι η συγκεκριμένη διαδικασία θα υλοποιηθεί με τον τρόπο που  προβλέπεται επί του 

παρόντος, ή ότι πράγματι θα υλοποιηθεί,  ενώ η αναμενόμενη μείωση του δανεισμού της Frigoglass και η 

βελτίωση της ρευστότητας της που ορίζονται στην παρούσα ανακοίνωση ενδέχεται να μην 

πραγματοποιηθούν. Για μια πιο λεπτομερή περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που 

θα μπορούσαν να προκαλέσουν ουσιώδη απόκλιση μεταξύ των πραγματικών αποτελεσμάτων και των 

αποτελεσμάτων  που εκφράζονται ή υπονοούνται από τις δηλώσεις σχετικές με την μελλοντική απόδοση 

της Frigoglass, ανατρέξτε στις εξαμηνίες και ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Frigoglass, οι 

οποίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.frigoglass.com. 

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

τον κόσμο. Η Frigoglass είναι σημαντικός παραγωγός σε παγκόσμιο επίπεδο της 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 εδραιώνει τη θέση της στις αναδυόμενες αγορές. 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.   

 


