
 

 

Ανακοίνωση σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.4.4 του Κανονισμού του Χ.Α. 

Αθήνα, 27 Απριλίου 2017 – Στο πλαίσιο της σημερινής ανακοίνωσης και δημοσίευσης των οικονομικών 

της καταστάσεων για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016 και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.4 

του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. (η “Εταιρεία”) ενημερώνει το 

επενδυτικό κοινό ότι δυνάμει της από 14/4/2016 απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών 

Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας εξακολουθεί να υπάγεται 

σήμερα στην Κατηγορία Επιτήρησης. Η εν λόγω απόφαση ελήφθη κατ' εφαρμογή της παραγράφου 3.1.2.4. 

του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, καθώς για την εταιρική χρήση που έληξε την 31/12/2015 τα 

ίδια κεφάλαια της Εταιρείας ήταν αρνητικά και οι λογιστικές ζημίες ήταν μεγαλύτερες του 30% των ιδίων 

κεφαλαίων. Η ένταξη των μετοχών στη συγκεκριμένη κατηγορία ισχύει από τη συνεδρίαση της 15/4/2016. 

Αναφορικά με τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί η Εταιρεία για την αντιμετώπιση των αιτιών που 

οδήγησαν στην υπαγωγή στην κατηγορία αυτή, η Frigoglass ανακοίνωσε στις 13 Απριλίου 2017 τη σύναψη 

νομικά δεσμευτικής συμφωνίας σχετικά με τους βασικούς όρους της αναδιάρθρωσης του δανεισμού της 

με την επιτροπή ομολογιούχων, τους βασικούς τραπεζικούς της δανειστές καθώς και τον κύριο μέτοχό της. 

Μεταξύ των όρων της ανωτέρω συμφωνίας, η οποία στοχεύει στην επίτευξη μακροπρόθεσμα βιώσιμης 

κεφαλαιακής δομής, περιλαμβάνεται και η αύξηση κεφαλαίου με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των 

υφιστάμενων μετόχων προκειμένου να συμμετάσχουν στην αναδιάρθρωση. 
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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.  

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, υποστηρίζουμε τις ανάγκες των πελατών μας με υπηρεσίες υψηλής ποιότητας πριν 

και μετά την πώληση.  



 

  
KG LAW FIRM REF. NUM.: 3.278.752 

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.  


