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Η συγκεκριμένη παρουσίαση προετοιμάστηκε από την Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. (η «Εταιρεία») αποκλειστικά για πληροφοριακούς σκοπούς.
Τόσο η Εταιρεία, όσο οι συνδεδεμένες αυτής εταιρείες, αλλά και οι διευθυντές, τα στελέχη, οι υπάλληλοι ή οι εκπρόσωποι αυτών (ο
«Όμιλος») ουδόλως εγγυώνται, κατά τρόπο άμεσο ή έμμεσο, την επίτευξη ή την επίτευξη μελλοντικών αποδόσεων, διοικητικών
επιδιώξεων, εκτιμήσεων, προοπτικών, αποδόσεων, εταιρικών δεδομένων ή περιουσιακών στοιχείων, τα οποία τυχόν περιλαμβάνονται
στην παρούσα.
Η παρουσίαση δεν αποτελεί προσφορά, πρόσκληση ή προτροπή από κάποιο μέλος του Ομίλου για την εγγραφή προς αγορά ή την
αγορά ή την πώληση των χρηματοπιστωτικών μέσων ή περιουσιακών στοιχείων στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε κάποια άλλη δικαιοδοσία,
ούτε κάποιας μορφής δέσμευση ή σύσταση από κάποιο μέλος του Ομίλου.
Η παρουσίαση περιλαμβάνει προβλέψεις μελλοντικής απόδοσης της Frigoglass, οι οποίες βασίζονται σε τρέχουσες προσδοκίες και
υποθέσεις σε σχέση με μελλοντικά γεγονότα. Οι προβλέψεις απόδοσης που περιλαμβάνονται στην παρούσα, περιλαμβάνουν
δηλώσεις σε σχέση με την οικονομική πληροφόρηση για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2016, τους κύριους παράγοντες του
επιχειρηματικού σχεδιασμού του Ομίλου κα τους οικονομικούς στόχους. Οι οικονομικοί στόχοι που γνωστοποιούνται αποτελούν
εσωτερικές στοχεύσεις προς τις οποίες η διοίκηση της Εταιρείας μετρά την λειτουργική της απόδοση και δεν πρέπει να εκληφθούν ως
προβλέψεις ή αναμενόμενα αποτελέσματα ή κατά άλλο τρόπο ως δήλωση από μέρους του Ομίλου ή μέλους αυτού περί επιτεύξεως
των εν λόγω στόχων σε κάποιο χρονικό σημείο. Οι μελλοντικές αποδόσεις που αναφέρονται στην παρουσίαση υπόκεινται σε κινδύνους
και αβεβαιότητες που σχετίζονται με παράγοντες που εκφεύγουν του ελέγχου της διοίκησης ή της δυνατότητας ακριβούς υπολογισμού
και δύνανται να έχουν ως αποτέλεσμα και μπορούν να προκαλέσουν την ουσιώδη διαφοροποίηση των πραγματικών αποτελεσμάτων
από όσα περιλαμβάνονται στο παρόν.
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 τις
δηλώσεις μελλοντικής απόδοσης, παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα «Κυριότεροι Κίνδυνοι και Αβεβαιότητες» της Εκθέσεως του
Διοικητικού Συμβουλίου που περιλαμβάνεται στις ενδιάμεσες και ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.
Ενόψει των ανωτέρω, σας προειδοποιούμε να μην βασίζεστε υπέρμετρα σε αυτές τις προβλέψεις μελλοντικής απόδοσης. Ο Όμιλος
ουδεμία υποχρέωση αναλαμβάνει να δημοσιοποιήσει οποιαδήποτε αναθεώρηση σε αυτές τις προβλέψεις μελλοντικής απόδοσης,
προκειμένου αυτές να ανταποκρίνονται σε γεγονότα ή καταστάσεις μεταγενέστερα της ημερομηνίας της παρούσας ανακοίνωσης. Η
Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να μεταβάλλει τις πληροφορίες χωρίς περαιτέρω προειδοποίηση. Δεν δίδονται δεσμεύεις
ή εγγυήσεις κάποιας μορφής αναφορικά με την ακρίβεια ή πληρότητα των οικονομικών προβλέψεων ή των λοιπών προβλέψεων
μελλοντικής απόδοσης, τυχόν παραδοχών επί των οποίων βασίστηκαν, των μελλοντικών δραστηριοτήτων του Ομίλου, μελλοντικών
δραστηριοτήτων του Ομίλου ή ποσών μελλοντικών εσόδων ή ζημιών.



Κεφαλαιακή Αναδιάρθρωση

3

Η Frigoglass συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις με την Επιτροπή Ομολογιούχων, τις Τράπεζες και 
την Boval

Στόχος είναι η επίτευξη σταθερής και μακροπρόθεσμα βιώσιμης κεφαλαιακής δομής ως εξής:

 Σημαντική μείωση δανεισμού

 Βάσει των προτεινόμενων όρων ο δανεισμός του Ομίλου θα μειωθεί (πριν από τη νέα χρηματοδότηση ύψους 
€40 εκατ.) κατά €142 εκατ.(1)

 Ο δανεισμός του Ομίλου θα περιλαμβάνει €120 εκατ. με Εξασφάλιση Πρώτης Τάξης (συμπεριλαμβανομένης 
της νέας χρηματοδότησης) και €139 εκατ. με Εξασφάλιση Δεύτερης Τάξης(1)

 Πρόσθετη ρευστότητα για κάλυψη επιχειρηματικών αναγκών και αποπληρωμή των 
εξόδων αναδιάρθρωσης

 Συνολικά €70 εκατ., από τα οποία τα €30 εκατ. θα εισφέρει η Boval σε μετρητά μέσω της συμμετοχής της σε 
αύξηση κεφαλαίου, ενώ €40 εκατ. θα εισφέρουν οι Ομολογιούχοι και οι Τράπεζες με Εξασφάλιση Πρώτης 
Τάξης (η “Νέα Χρηματοδότηση με Εξασφάλιση Πρώτης Τάξης”)

 Σημαντική μείωση εξόδων για τόκους

 Μείωση ετήσιου κόστους τόκων από €29 εκατ. σε περίπου €13 εκατ.(2)

 Παράταση λήξης δανειακών συμβάσεων

 Οι ημερομηνίες λήξης των κυριότερων δανειακών συμβάσεων θα παραταθούν κατά περίπου 5 έτη

(1) Προϋποθέτει τη συμμετοχή μόνο της Επιτροπής Ομολογιούχων στο δανεισμό με Εξασφάλιση Πρώτης Τάξης. Σε περίπτωση συμμετοχής των Ομολογιούχων κατά 100%, ο δανεισμός του Ομίλου θα μειωθεί κατά €136 εκατ. 
και ο συνολικός δανεισμός με Εξασφάλιση Δεύτερης Τάξης θα ανέλθει σε €146 εκατ.

(2) Δεν περιλαμβάνονται έξοδα για τόκους της χρηματοδότησης ύψους €40 εκατ. από τη Νέα Χρηματοδότηση με Εξασφάλιση Πρώτης Τάξης, τα οποία αναμένεται να ανέλθουν σε €2 εκατ. κατ’ ανώτατο όριο
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Νέα 
Χρηματοδότηση

 Συνολική πρόσθετη ρευστότητα ύψους €70 εκατ. για την κάλυψη των επιχειρηματικών αναγκών του Ομίλου, την αποπληρωμή των 
εξόδων της αναδιάρθρωσης και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς

• Εισφορά ύψους  €30 εκατ. από την Boval μέσω της συμμετοχής της στην αύξηση κεφαλαίου (βλ. «Έκδοση Νέων Μετοχών της 
Μητρικής»)

• Χρηματοδότηση ύψους €40 εκατ. με Νέα Χρηματοδότηση Εξασφάλισης Πρώτης Τάξης με την αναλογική συμμετοχή των 
Τραπεζών και της  Επιτροπής Ομολογιούχων (50.3% /49.7%) με βάση τις απαιτήσεις τους κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 (όπως 
αυτές θα έχουν προσαρμοστεί κατόπιν περαιτέρω καταβολών)

 Δυνατότητα επιλογής των Ομολογιούχων να συμμετάσχουν στην Νέα Χρηματοδότηση με Εξασφάλιση Πρώτης Τάξης αναλογικά με τη 
συμμετοχή τους επί του ποσού των Υφιστάμενων Ομολογιών για το σύνολο των Υφιστάμενων Ομολογιών και του Υφιστάμενου 
Τραπεζικού Δανεισμού (ύψους € 331.5 εκατ.)

 Στο βαθμό που κάποιος Ομολογιούχος δεν επιλέξει να χρηματοδοτήσει το κατ 'αναλογία του μερίδιο, αυτό θα χρηματοδοτηθεί με 
την αναλογική συμμετοχή των Τραπεζών και της  Επιτροπής Ομολογιούχων 

Αναδιάρθρωση 
Υφιστάμενου 

Χρέους(2)

 Το 100% του δανείου της Boval ύψους €30 εκατ. θα κεφαλαιοποιηθεί σε μετοχές της Frigoglass Α.Β.Ε.Ε.  
(''Μετοχές Μητρικής'')

Δάνειο της Boval
(€30 εκατ.)

 Για κάθε ποσό ύψους €1,000 της Νέας Χρηματοδότησης με Εξασφάλιση Πρώτης Τάξης που 
καταβάλλεται από τους Ομολογιούχους, αυτοί έχουν δικαίωμα ανταλλαγής ποσού ύψους €2,000 των 
Υφιστάμενων Ομολογιών με Ομολογίες με Εξασφάλιση Πρώτης Τάξης ύψους €2,000 ('‘Notes Roll-up'')

 Οι υπόλοιπες Υφιστάμενες Ομολογίες (αν και εφόσον υλοποιηθεί το ως άνω Notes Roll-up) θα 
ανταλλαγούν με το 50% των Ομολογιών με Εξασφάλιση Δεύτερης Τάξης και με το 50% των Μετοχών 
της Μητρικής(3)

 Για κάθε ποσό Νέας Χρηματοδότησης με Εξασφάλιση Πρώτης Τάξης ύψους €1,000  που καταβάλλεται 
από τις Τράπεζες, οι τελευταίες έχουν δικαίωμα ανταλλαγής ποσού ύψους €2,000 των Υφιστάμενων 
Δανείων με Δάνεια με Εξασφάλιση Πρώτης Τάξης ύψους €2,000 ('‘Bank Roll-up'‘)

 Ο υπόλοιπος Υφιστάμενος Τραπεζικός Δανεισμός (αν και εφόσον υλοποιηθεί το ως άνω Bank Roll-up) 
θα ανταλλαγεί με το 82.5% των Δανείων με Εξασφάλιση Δεύτερης Τάξης και με το 17.5% των Μετοχών 
της Μητρικής(3)

Υφιστάμενες 
Ομολογίες 

(€250 εκατ.)

Υφιστάμενος 
Τραπεζικός 
Δανεισμός 

(€81.5 εκατ.) (4)

 Παραμένουν ως έχουν (5)
Άλλα δάνεια 
(€20.6 εκατ.)

(1) Η συναλλαγή υπόκειται σε αναβλητικές και διαλυτικές αιρέσεις
(2) Προσαρμοσμένος Δανεισμός του 2016 κατά €2.9 εκατ. λόγω αποπληρωμών το πρώτο τρίμηνο του 2017 
(3) Η μερική κεφαλαιοποίηση των Υφιστάμενων Ομολογιών και των Υφιστάμενων Δανείων θα ολοκληρωθεί μετά την περικοπή ύψους €45 εκατ. η οποία θα διανεμηθεί κατ’ αναλογία. Στο βαθμό που οι υφιστάμενοι μέτοχοι (πλην της 

Boval) συμμετάσχουν στην αύξηση κεφαλαίου, τα αντληθέντα κεφάλαια θα διατεθούν για την αποπληρωμή των Υφιστάμενων Ομολογιών και των Υφιστάμενων Δανείων, απομ ειώνοντας αντίστοιχα το ποσό με το οποίο θα 
συμμετέχουν οι Ομολογιούχοι και οι Τράπεζες στην έκδοση νέων μετοχών της Μητρικής, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα παραμείνει στον Ισολογισμό της Εταιρείας. 

(4) Περιλαμβάνει εχέγγυες πιστώσεις (Letter of Credits) ύψους €0.7 εκατ. 
(5) Θα υπάρξει δυνατότητα για αύξηση περαιτέρω του δανεισμό όπως ορίζεται στη σελίδα 6 



Προτεινόμενοι Όροι της Συναλλαγής

5

(1) Προϋποθέτει τη συμμετοχή μόνο της Επιτροπής Ομολογιούχων στη Νέα Χρηματοδότηση με Εξασφάλιση Πρώτης Τάξης. Σε περίπτωση συμμετοχής των Ομολογιούχων κατά 100%, το ποσό κάλυψης από τους 
Ομολογιούχους και τις Τράπεζες θα ανέλθει σε €60.7 εκατ.. Η μετοχική σύνθεση της Μητρικής θα διαμορφωθεί ως ακολούθως: Boval 47.3%, Ομολογιούχοι 42.9%, Τράπεζες 4.9% και υφιστάμενοι μέτοχοι 4.9% (συμπεριλαμβανομένης 
της Boval). Στο βαθμό που οι υφιστάμενοι μέτοχοι (πλην της Boval) συμμετάσχουν στην αύξηση κεφαλαίου, τα αντληθέντα εξ αυτών κεφάλαια θα διατεθούν για αποπληρωμή των Υφιστάμενων Ομολογιών και του Υφιστάμενου 
Τραπεζικού Δανεισμού μειώνοντας το ποσό συμμετοχής των Ομολογιούχων και των Τραπεζών στην Έκδοση Νέων Μετοχών της Μητρικής, ενώ τα υπόλοιπα αντληθέντα κεφάλαια θα παραμείνουν στον Ισολογισμό της Εταιρείας. 

(2) Ο υπολογισμός του ποσοστού των υφιστάμενων μετόχων (4.6%) βασίστηκε στη μέση τιμή της μετοχής των τελευταίων έξι μηνών έως τις 16 Μαρτίου (€0,121)     

Έκδοση Νέων 
Μετοχών της 

Μητρικής

 Οι υφιστάμενοι μέτοχοι θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν νέες Μετοχές Μητρικής ασκώντας το δικαίωμα προτίμησής τους σε 
αύξηση κεφαλαίου της Μητρικής  

 Η Boval θα αποκτήσει νέες Μετοχές Μητρικής εισφέροντας €30 εκατ. σε μετρητά και κεφαλαιοποιώντας το Δάνειο  της ύψους €30 
εκατ. (συνολικά €60 εκατ.), ενώ οι Ομολογιούχοι και οι Τράπεζες θα αποκτήσουν νέες Μετοχές Μητρικής ύψους περίπου €67.4 εκατ. 
μέσω κεφαλαιοποίησης απαιτήσεών τους (1)

 Η μετοχική σύνθεση της Μητρικής, σε περίπτωση που δεν συμμετάσχουν στην αύξηση κεφαλαίου οι λοιποί πλην της Boval
υφιστάμενοι μέτοχοι θα διαμορφωθεί ως ακολούθως: Boval 44.9%, Ομολογιούχοι 47.2%, Τράπεζες 3.2% (1) και υφιστάμενοι μέτοχοι 
4.6% (συμπεριλαμβανομένης της Boval)(2)

 Η διαδικασία υλοποίησης της έκδοσης των Μετοχών Μητρικής (ενδεικτικά μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, ή μετατροπή 
μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου) θα συμφωνηθεί μεταξύ των μερών

 Θα αναλυθεί το ενδεχόμενο παράλληλης (διπλής) εισαγωγής προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένες αγορές (dual listing) των 
Μετοχών της Μητρικής μετά την ολοκλήρωση της Συμφωνίας

Εκτέλεση Συμφωνίας
 Σχέδιο Συνδιαλλαγής αγγλικού δικαίου (Scheme of Arrangement) για τους Ομολογιούχους
 Συμβατικές δεσμεύσεις για τις Τράπεζες

Εταιρική 
Διακυβέρνηση

 Ρυθμίσεις σχετικά με την εταιρική διακυβέρνηση που θα είναι αποδεκτές από τους πιστωτές

Τοκοφορία μέχρι την 
ολοκλήρωση της 

συναλλαγής

 Αποκλεισμός περαιτέρω καταβολών μετρητών μέχρι την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Τοκοφορία μετά τις [15 Μαρτίου] ως αν η 
συναλλαγή να έχει πραγματοποιηθεί στις [15 Μαρτίου 2017].  Όλοι οι δεδουλευμένοι τόκοι θα αποπληρωθούν σε μετρητά κατά την 
ολοκλήρωση της συναλλαγής

Προμήθειες

 Προμήθεια αναδοχής ύψους 100 μονάδων βάσης επί της νέας χρηματοδότησης ύψους €40 εκατ. της Επιτροπής Ομολογιούχων και 
των Τραπεζών 

 Προμήθεια αναδοχής ύψους 60 μονάδων βάσης επί του ανεξόφλητου ποσού του υφιστάμενου δανεισμού των Τραπεζών και του 
χρέους που διακρατούν οι Ομολογιούχοι που συναινούν πριν από συγκεκριμένες ημερομηνίες

Συμφωνία μεταξύ των 
Πιστωτών

 Δικαίωμα αναγκαστικής εκτέλεσης που αναλογεί σε πρώτης τάξεως εξασφαλίσεις και κατά περίπτωση δικαίωμα αναγκαστικής 
εκτέλεσης που αναλογεί σε δεύτερης τάξεως εξασφαλίσεις και περίοδο αναστολής 

 Απαιτείται συγκατάθεση τόσο από το 50% των Δανείων με Εξασφάλιση Πρώτης Τάξης όσο και από το 50% των Ομολογιών με 
Εξασφάλιση Πρώτης Τάξης προκειμένου να διενεργηθεί αναγκαστική εκτέλεση κατά τις πρώτες 60 ημέρες. Το επόμενο χρονικό 
διάστημα η αναγκαστική εκτέλεση μπορεί να διενεργηθεί με απόφαση πλειοψηφίας τόσο των Τραπεζών όσο των Ομολογιούχων

 Οι προπληρωμές εφαρμόζονται κάτ 'αναλογία μεταξύ των  Ομολογιών και Τραπεζών κατά σειρά προτεραιότητας
 Συνήθεις διατάξεις σχετικά με επιστροφή των καταβληθέντων με πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων σε κατάσταση πτώχευσης 

(customary turnover, distressed disposal provisions) και διατάξεις ρυθμίζουσες την αναλογία ευθύνης σε περίπτωση ζημίας (loss 
sharing provisions) 
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Ομολογίες με Εξασφάλιση Πρώτης Τάξης (1)Δάνεια με Εξασφάλιση Πρώτης Τάξης

(1) Ιδιωτική τοποθέτηση Ομολογιών (Privately placed). Η Εταιρεία θα καταβάλει εύλογες προσπάθειες ώστε οι Ομολογίες που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης να αξιολογούνται από υπηρεσίες αξιολόγησης  (rating agencies)
(2) Προϋποθέτει τη συμμετοχή μόνο της Επιτροπής Ομολογιούχων στο δανεισμό με Εξασφάλιση Πρώτης Τάξης. Σε περίπτωση συμμετοχής των Ομολογιούχων κατά 100%, η συμμετοχή των Τραπεζών και των Ομολογιούχων στο δανεισμό 

με Εξασφάλιση Πρώτης Τάξης θα ανέλθει σε €9.8 εκατ. και €30.2 εκατ. αντίστοιχα 
(3) Οι οικονομικής φύσης περιορισμοί της συμφωνίας θα μπορούν να βελτιωθούν μέσω εισφοράς κεφαλαίου (equity cure)
(4) Η συμφωνία προβλέπει την υποχρέωση της Εταιρείας για υποβολή ορισμένων οικονομικών και άλλων πληροφοριών καθώς και την ανάλυση υποχρεώσεων για την εκχώρηση ορισμένων συμβατικών δικαιωμάτων στις θυγατρικές 

εταιρείες στην Ολλανδία

Κατάταξη  Υποχρεώσεις αυξημένης εξασφάλισης, ισότιμες μεταξύ τους 

Εγγυητές/Ασφάλεια
 Ασφάλεια πρώτης τάξης. Γενική εγγύηση και συνδυασμός εξασφαλίσεων που περιλαμβάνει εξασφαλίσεις επί του ενεργητικού και 

ενεχυρίαση μετοχών, υποκείμενη σε εξαιρέσεις για νομικούς λόγους, για λόγους περιορισμού κόστους και λόγω υποχρεώσεων προς 
εγχώριους πιστωτές

Χρήση προϊόντος από 
την είσπραξη νέου 

δανεισμού 
 Ενίσχυση ρευστότητας της επιχείρησης και κάλυψη των εξόδων αναδιάρθρωσης

Οικονομικής Φύσης 
Περιορισμοί της 

Συμφωνίας(3)

 Ελάχιστη ρευστότητα
 Περιορισμός ως προς τη σχέση Καθαρού Χρέους / ΕΒΙTDA 
 Ολική αποπληρωμή δανείων για μία εβδομάδα 

Amount

Λήξη

Περιθώριο

€60.4 εκατ.(2) (εκ των οποίων το ποσό των €20.1 εκατ. αντιστοιχεί 
σε νέα χρηματοδότηση)

Δεκέμβριος 2021

E/L + 4.25% (Euribor/Libor floor of 0)

€59.6 εκατ.(2) (εκ των οποίων το ποσό των €19.9 εκατ. αντιστοιχεί 
σε νέα χρηματοδότηση)

Δανειζόμενος/Εκδότης Frigoglass Finance B.V.

Πάροχοι Τράπεζες Χρηματοδοτούντες Ομολογιούχοι

Πληρωμή - €4 εκατ.

Δίκαιο που διέπει τη 
συναλλαγή Αγγλικό δίκαιο

Άλλοι βασικοί όροι(4)

 Ποσό €2 εκατ. θα καταβάλλονται κάθε έξι μήνες με έναρξη το Μάρτιο του 2019. Η αποπληρωμή μπορεί να αναβληθεί  αλλά σε 
περίπτωση αναβολής η επόμενη αποπληρωμή δεν μπορεί να αναβληθεί

 Υποχρεωτική αποπληρωμή υπό συγκεκριμένες περιστάσεις, περιλαμβανομένης αλλαγής μετοχικής σύνθεσης που συνιστά change of 
control και διάθεσης σημαντικών περιουσιακών στοιχείων. Άλλες προβλέψεις οι οποίες είναι συνήθεις στη διατραπεζική αγορά του 
Λονδίνου 

 «Ρήτρα Μάλλον Ευνοουμένου Κράτους» (Most favoured nation) για Ομολογίες με Εξασφάλιση Πρώτης Τάξης 
 Δυνατότητα άντλησης πρόσθετου δανεισμού έως €9.0 εκατ. με Εξασφάλιση Πρώτης Τάξης, €7.5 εκατ. με Εξασφάλιση Δεύτερης Τάξης 

καθώς και άλλων δανειακών συμβάσεων για την κάλυψη επιχειρηματικών αναγκών σε θυγατρικές   

 Σταυροειδής αθέτηση επί των  περιορισμών συντήρησης και 
αποπληρωμή των Δανείων με Εξασφάλιση Πρώτης Τάξης



Προτεινόμενοι Όροι: Δανεισμός με Εξασφάλιση Δεύτερης 
Τάξης
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Ομολογίες με Εξασφάλιση Δεύτερης Τάξης (1)Δάνεια με Εξασφάλιση Δεύτερης Τάξης

(1) Ομόλογο Υψηλής Απόδοσης (High Yield Bond)
(2) Το ποσοστό συμμετοχής των Τραπεζών και των Ομολογιούχων στη Νέα Χρηματοδότηση με Εξασφάλιση Πρώτης Τάξης εξαρτάται από τη συμμετοχή των υφιστάμενων Ομολογιούχων. Τα ποσά προϋποθέτουν τη συμμετοχή των 

Ομολογιούχων κατά c. 32% (τα μέλη της Επιτροπής Ομολογιούχων τα όποια έχουν δεσμευτεί για τη συμμετοχή τους). Σε περίπτωση συμμετοχής των Ομολογιούχων κατά 100%, η συμμετοχή των Τραπεζών και των Ομολογιούχων στο 
δανεισμό με Εξασφάλιση Δεύτερης Τάξης θα ανέλθει σε €51.0 εκατ. και €94.8 εκατ. αντίστοιχα.

Κατάταξη  Υποχρεώσεις που κατατάσσονται μετά τις Υποχρεώσεις αυξημένης εξασφάλισης

Εγγυητές/Ασφάλεια
 Εξασφάλιση δεύτερης τάξης. Γενική εγγύηση και συνδυασμός εξασφαλίσεων που περιλαμβάνει εξασφαλίσεις επί του ενεργητικού 

και ενεχυρίαση μετοχών, υποκείμενη σε εξαιρέσεις για νομικούς λόγους,  για λόγους περιορισμού κόστους και λόγω υποχρεώσεων 
προς εγχώριους πιστωτές

Περιορισμοί της 
Συμφωνίας  Ό,τι και για τις Υποχρεώσεις αυξημένης εξασφάλισης

 Χωρίς περιορισμούς οικονομικής φύσεως  
 Ό,τι περιλαμβάνουν οι Υφιστάμενες Ομολογίες αλλά  με 

πρόσθετους περιορισμούς 

Ποσό

Λήξη

Επιτόκιο

€34.0 εκατ.(2)

Μάρτιος 2022

€105.1 εκατ.(2)

Δανειζόμενος/Εκδότης Frigoglass Finance B.V.

Πάροχοι Τράπεζες Ομολογιούχοι

E/L + 3.25% (0% floor) 7.0% (Σταθερό) 

Δίκαιο που διέπει την 
συναλλαγή Αγγλικό δίκαιο Δίκαιο της Νέας Υόρκης
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Πρόσθετες Πληροφορίες 



Κεφαλαιακή Δομή 31 Δεκεμβρίου 2016 (1)
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(1) Μη ελεγμένα οικονομικά αποτελέσματα 
(2) Ονομαστική Αξία
(3) Frigoinvest Holdings B.V.και Frigoglass Finance B.V.
(4) Περιλαμβάνει το Δάνειο της Boval ύψους €30 εκατ.

(€ εκατ.) 31 Δεκεμβρίου 2016 Μέσο επιτόκιο (%)

Ομολογίες 
(2) 250 8.3%

Σύνολο δανείων εταιρειών Holding (3,4) 87 6.6%

Σύνολο δανείων σε λοιπές εταιρείες 48 5.2%

Συνολικός Δανεισμός 384

Διαθέσιμα & ταμειακά ισοδύναμα (58)

Καθαρός Δανεισμός 327
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Εκτιμήσεις για το 2016

Δυναμικές κλάδου Επαγγελματικής Ψύξης
Πωλήσεις:
• Αδύναμο μακροοικονομικό περιβάλλον στη Ρωσία 
• Μειωμένες επενδύσεις πελατών στην Ασία
• Αύξηση πωλήσεων στη Δ. Ευρώπη (ICOOL) και του 

τομέα Service

Περιθώριο EBITDA:
• Υστέρηση απορρόφησης πάγιων εξόδων 
• Ανάπτυξη του τομέα Service
• Ευνοϊκή γεωγραφική σύνθεση των πωλήσεων
• Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις

Δυναμικές κλάδου Υαλουργίας 
Πωλήσεις:
• Υποτίμηση του Νάιρα Νιγηρίας και αδύναμο

μακροοικονομικό περιβάλλον 
• Αυξήσεις τιμών στη Νιγηρία
• Αύξηση όγκου πωλήσεων γυάλινων φιαλών στη 

Νιγηρία 
• Μείωση όγκου πωλήσεων πλαστικών κιβωτίων
• Μείωση ζήτησης στο Ντουμπάι
• Χαμηλότερα «Λοιπά λειτουργικά έσοδα», σε σχέση 

με το 2015 

Περιθώριο EBITDA:
• Μείωση λειτουργικών εξόδων 

Λοιποί παράγοντες 
• €3 εκατ. έξοδα αναδιάρθρωσης το Δ' Τρίμηνο  

Επαγγελματική Ψύξη (€ εκατ.) 2016 2015

Πωλήσεις 290-295 316.6

EBITDA 15-17 21.1

Περιθώριο EBITDA 5.2%-5.8% 6.7%

Υαλουργία (€ εκατ.) 2016 2015

Πωλήσεις 120-125 137.3

EBITDA 23-25 31.7

Περιθώριο EBITDA 19.2%-20.0% 23.1%

Όμιλος (€ εκατ.) 2016 2015

Πωλήσεις 410-420 453.9

EBITDA 38-42 52.8

Περιθώριο EBITDA 9.3%-10.0% 11.6%



Συνισταμένες της διοίκησης στον καθορισμό οικονομικών 
στόχων 2017 – 2020
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 Τα ιστορικά μερίδια αγοράς και οι οικονομικές επιδόσεις παρελθουσών χρήσεων 

 Οι πρόσφατες μακροοικονομικές τάσεις και η μεταβλητότητα των συναλλαγματικών 
ισοτιμιών 

 Η ανάλυση των τάσεων της αγοράς από έρευνα συμβούλου επί στρατηγικών θεμάτων 

 Απόψεις και εκτιμήσεις πελατών 

 Δημοσιευμένα σχέδια επέκτασης δραστηριοτήτων των πελάτων μας σε αγορές 
ενδιαφέροντός μας 

 Οι πρωτοβουλίες της Διοίκησης που έχουν ήδη αναληφθεί (τομέας Service, νέα προϊόντα, 
βελτιστοποίηση της παραγωγικής βάσης, λειτουργική δομή, κεφάλαιο κίνησης)

 Οι πρωτοβουλίες της Διοίκησης που έχουν προγραμματιστεί για την εν λόγω περίοδο



Επιχειρηματικό Σχέδιο – Βασικοί πυλώνες 
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Επαγγελματική Ψύξη Υαλουργία

Π
ω

λή
σ

ει
ς 

EB
IT

D
A

 Αύξηση μεριδίου αγοράς στους εμφιαλωτές της Coca-
Cola στην Ευρώπη μέσω της σειράς ICOOL 

 Περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα παροχής υπηρεσιών 
(Service) στην Ευρώπη για την Coca-Cola Hellenic

 Καινοτόμα προϊόντα στην αγορά (νέα σειρά για 
ζυθοποιίες, ψηφιακή ψυκτική συσκευή, σειρά Hybrid) 

 Έξοδος από την αγορά της Κίνας 

 Καλύτερη απορρόφηση πάγιων εξόδων

 Βελτίωση της παραγωγικότητας

 Αύξηση περιθωρίου EBITDA μέσω της αξιοποίησης 
του δικτύου του Service 

 Ευνοϊκή γεωγραφική σύνθεση των πωλήσεων

 Έξοδος από την αγορά της Αμερικής 

 Αύξηση όγκου πωλήσεων στη Beta Glass (Νιγηρία)
λόγω ανάπτυξης της αγοράς / μέτρια αύξηση της 
παραγωγικής δυναμικότητας μέσω της 
ανακατασκευής κλιβάνων (cold repairs)

 Αύξηση τιμών στη Νιγηρία με στόχο την 
απορρόφηση του αυξημένου κόστους

 Καλύτερη απορρόφηση πάγιων εξόδων λόγω 
αύξησης όγκου πωλήσεων 

 Αύξηση της παραγωγικής αποδοτικότητας, βέλτιστη 
χρησιμοποίηση της παραγωγικής δυναμικότητας και 
εξοικονόμηση κόστους ενέργειας 



Κλάδος Επαγγελματικής Ψύξης: Εκτιμήσεις και παραδοχές 
της διοίκησης για την περίοδο 2017 – 2020 
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• Αύξηση πωλήσεων 3.5% CAGR (1)

Παραδοχές:
• Μερική ανάκαμψη των πωλήσεων στη Δυτική Ευρώπη, σε σχέση με το 2013

• Αύξηση πωλήσεων προς πελάτες ζυθοποιίας και του τομέα παροχής υπηρεσιών (Service) 
• Η αύξηση μεριδίου αγοράς στους εμφιαλωτές της Coca-Cola μέσω της καινοτόμου σειράς ICOOL και του τομέα Service 

θα συμβάλουν στην αύξηση των πωλήσεων στη Δυτική Ευρώπη
• Αύξηση των πωλήσεων του τομέα Service μέσω της περαιτέρω ανάπτυξης του στην Ευρώπη 
• Οι πωλήσεις στην Ασία αναμένεται να παραμείνουν στα ίδια επίπεδα το 2017-2020, παρά τη διακοπή της παραγωγικής 

δραστηριότητας στη μονάδα της Κίνας
• Δεν έχουν προβλεφθεί πωλήσεις στην Αμερική 

• Βελτίωση περιθωρίου EBITDA
Παραδοχές:
• Καλύτερη απορρόφηση εξόδων λόγω αύξησης όγκου πωλήσεων 
• Ευνοϊκή γεωγραφική σύνθεση των πωλήσεων
• Καλύτερη απορρόφηση πάγιων εξόδων λόγω του εξορθολογισμού της παραγωγικής βάσης

• Αύξηση της χρησιμοποίησης της παραγωγικής δυναμικότητας μετά τη διακοπή της παραγωγικής δραστηριότητας 
στη μονάδα της Κίνας

• Βελτίωση της παραγωγικότητας σε όλα τα εργοστάσια 
• Αύξηση περιθωρίου EBITDA μέσω της αξιοποίησης του δικτύου του Service
• Μείωση λειτουργικών εξόδων λόγω μέτρων αποδοτικότητας, καθώς και της εξοικονόμησης κόστους από τη διακοπή της 

παραγωγικής δραστηριότητας στη μονάδα της Κίνας

• Συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους €50-55 εκατ. το 2017-2020
Παραδοχές:
• Ετήσιες κεφαλαιουχικές δαπάνες συντήρησης ύψους €10 εκατ. 
• Συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες για πληροφοριακά σύστημα ύψους €10-12 εκατ. το 2017-2019

(1) Αθροιστικό ετήσιο ποσοστό αύξησης (CAGR)



Κλάδος Υαλουργίας: Εκτιμήσεις και παραδοχές της 
διοίκησης για την περίοδο 2017 – 2020 
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• Αύξηση πωλήσεων 10% CAGR (1)

Παραδοχές:
• Αύξηση της ζήτησης γυάλινων φιαλών στην Δυτική Αφρική  
• Διεύρυνση της πελατειακής μας βάσης στη Νιγηρία σε άλλους κλάδους της αγοράς 
• Αύξηση τιμών με στόχο την απορρόφηση κόστους λόγω της υποτίμησης του Νάιρα Νιγηρίας 
• Διεύρυνση της πελατειακής μας βάσης στη δραστηριότητα Υαλουργίας στο Ντουμπάι

• Πτώση του περιθωρίου EBITDA μεσοπρόθεσμα καθώς και επακόλουθη ανάκαμψη μέχρι το 
2020

Παραδοχές: 
• Αύξηση τιμών με στόχο τη μερική απορρόφηση του κόστους λόγω της υποτίμησης του Νάιρα Νιγηρίας 
• Καλύτερη απορρόφηση πάγιων εξόδων λόγω αύξησης του όγκου πωλήσεων 
• Βελτίωση της αποδοτικότητας των κλιβάνων στη Νιγηρία και το Ντουμπάι

• Συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους €45-50 εκατ. το 2017-2020
Παραδοχές:
• Κεφαλαιουχικές δαπάνες για ανακατασκευή τριών κλιβάνων (cold repairs) και συνδεδεμένων μηχανημάτων ύψους €12-

15 εκατ. το 2017 - 2020
• Οι δύο από τις τρείς ανακατασκευές κλιβάνων θα πραγματοποιηθούν στη Νιγηρία

• Σταθερή ισοτιμία EUR/Naira στο 375 κατά την εν λόγω περίοδο 

(1) Αθροιστικό ετήσιο ποσοστό αύξησης (CAGR)



Ταμειακές ροές: Λοιπές παραδοχές για την περίοδο 2017-
2020 
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• Καθαρό κεφάλαιο κίνησης (ως % των ενοποιημένων πωλήσεων): 27-28% ετησίως 

• Το καθαρό κεφάλαιο κίνησης ανήλθε σε 28% το Σεπτέμβριο του 2016 ως % των ενοποιημένων 
πωλήσεων για το σύνολο των τελευταίων δώδεκα μηνών (Last 12-months, LTM) 

• Το ύψος των φόρων διαμορφώνεται ανάλογα με τις περιοχές στις οποίες 
πραγματοποιούνται τα κέρδη του Ομίλου. Οι φόροι αναμένονται σε €10-12 εκατ. 
ετησίως, καθώς η γεωγραφική σύνθεση των κερδών προβλέπεται σε περιοχές με 
μεγαλύτερο φορολογικό συντελεστή (Νιγηρία και Ρωσία) και της περιορισμένης χρήσης 
συμψηφισμού φορολογικών ζημιών σε άλλες περιοχές

• €2.5-3 εκατ. σε τραπεζικές χρεώσεις και έξοδα αντιστάθμισης της έκθεσης του Ομίλου σε 
ξένο νόμισμα 



Οι βάσεις για τις εκτιμήσεις της Διοίκησης
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 Η Νιγηρία και η Ρωσία ιστορικά ανακάμπτουν δυναμικά από περιόδους κρίσης

 Η μακροοικονομική ανάπτυξη συνεχίζεται στις αγορές που δραστηριοποιούμαστε  

 Η αγορά της Δυτικής Ευρώπης έχει αρχίσει να ανακάμπτει 

 Τα ψυγεία επαγγελματικής ψύξης παραμένουν κρίσιμα εργαλεία ανάπτυξης και 
κερδοφορίας για τις εταιρείες αναψυκτικών και ζύθου  

 Η Frigoglass παραμένει πρώτη ανάμεσα στους παραγωγούς ψυγείων Επαγγελματικής Ψύξης 
παγκοσμίως 

 Η Frigoglass παραμένει ο μεγαλύτερος παραγωγός γυάλινων συσκευασιών στη Νιγηρία, 
όπου αναμένεται ότι θα συνεχίσουν να ισχύουν οι απαγορεύσεις εισαγωγής γυάλινων 
συσκευασιών

 Η Διοίκηση έχει ήδη αναλάβει πρωτοβουλίες οι οποίες αναμένεται να έχουν σημαντικά 
θετικές αποδόσεις μόλις ο όγκος πωλήσεων ανακάμψει

 Η ανώτερη διοικητική ομάδα της Εταιρείας έχει ανανεωθεί και εστιάζει στην αντιμετώπιση 
των επικείμενων προκλήσεων 

 Η επίλυση της κεφαλαιακής αναδιάρθρωσης της Εταιρείας σε σύντομο χρονικό διάστημα



Η δραστηριότητα της Εταιρείας είναι συνυφασμένη με την 
μακροοικονομική ανάπτυξη

 Η Διοίκηση δεσμεύεται να επιτύχει τους στόχους που ελέγχει πλήρως:

 Βελτίωση της παραγωγικότητας και ποιότητας 

 Καινοτομία 

 Λειτουργικά έξοδα 

 Βελτιστοποίηση αποθεμάτων 

 Η επιτυχία του επιχειρηματικού σχεδίου έγκειται στα εξής:

 Βελτίωση των μακροοικονομικών συνθηκών

 Καταναλωτική συμπεριφορά 

 Επενδύσεις των βιομηχανιών αναψυκτικών και ζύθου

 Η επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων για τις χρήσεις 2017 – 2020 ενέχει μεγάλο βαθμό 
αβεβαιότητας
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