
Το δυσμενές μακροοικονομικό κλίμα, που 
συνεχίστηκε και πέρυσι σε ορισμένες 
βασικές αγορές μας, άσκησε πιέσεις στην 
κατανάλωση αναψυκτικών και ποτών, 
που με τη σειρά του επέφερε μείωση 
των επενδύσεων των πελατών μας σε 
επαγγελματικά ψυγεία. Στον κλάδο 
Υαλουργίας, η υποτίμηση του Νάιρα 
συνέχισε να επηρεάζει αρνητικά τη ζήτηση 
για γυάλινες φιάλες στη Νιγηρία. 

Παρά το ευμετάβλητο οικονομικό 
περιβάλλον και τη διαδικασία κεφαλαιακής 
αναδιάρθρωσης παραμείναμε προσηλωμένοι 
στην καινοτομία, τη μείωση κόστους και 
τη βελτίωση της αποδοτικότητας με στόχο 
την άμβλυνση του όποιου δυσμενούς 
αντίκτυπου στις δραστηριότητές μας. 

Το 2016 ήταν μια χρονιά συνεχούς 
προϊοντικής καινοτομίας. Συγκεκριμένα 
στην Αφρική, θέσαμε σε πιλοτική εφαρμογή 
ένα επαγγελματικό ψυγείο υβριδικής 
τεχνολογίας που είναι σχεδιασμένο ώστε, σε 
αιφνίδιες διακοπές ρεύματος, να διατηρεί 
χαμηλές θερμοκρασίες για πολλές ώρες 
χωρίς κάποια πηγή ηλεκτρικής ενέργειας. 
Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από τη 
θετική ανταπόκριση των πελατών μας 
και τις προοπτικές που ανοίγονται στην 
ήπειρο. Επίσης, όσον αφορά τον κλάδο της 
επαγγελματικής ψύξης, προσαρμόσαμε την 
εμπορική μας στρατηγική στις τελευταίες 
τάσεις της αγοράς και θέσαμε τις βάσεις 
για την ανάπτυξη επαγγελματικών ψυγείων 
με χαμηλό κόστος και τη συμπλήρωση 

του χαρτοφυλακίου μας με προϊόντα 
χαμηλού και μεσαίου επιπέδου τιμών. 
Επίσης, ενισχύσαμε τις σχέσεις μας με τους 
πελάτες ζυθοποιίας, μέσω της επιτυχημένης 
διάθεσης της σειράς ψυγείων Smart σε 
επιλεγμένες ευρωπαϊκές αγορές. Όραμά 
μας είναι να έχουμε τον πελάτη στο κέντρο 
της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας, 
να ενσωματώνουμε τις απαιτήσεις του στα 
προϊόντα μας και να του προσφέρουμε αξία, 
υπό την ηγεσία του νέου μας Εμπορικού 
Διευθυντή (Chief Commercial Officer) στον 
κλάδο Επαγγελματικής Ψύξης. 

Τα σημαντικότερα γεγονότα του 2016

Κλάδος Επαγγελματικής Ψύξης
Στον Κλάδο Επαγγελματικής Ψύξης, οι 
πωλήσεις μας κατέγραψαν πτώση 8,5% σε 
σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Η πτώση 
αυτή είναι κυρίως απόρροια των δυσμενών 
μακροοικονομικών συνθηκών στη Ρωσία 
αλλά και του αυξημένου ανταγωνισμού στην 
Ασία. Στη Δυτική Ευρώπη, διατηρήθηκε το 
διψήφιο ποσοστό αύξησης των πωλήσεων. 
Η επίδοση αυτή αντικατοπτρίζει την 
αυξημένη ζήτηση για ψυγεία ICOOL από τους 
εμφιαλωτές της Coca-Cola στην περιοχή. 
Επίσης, το 2016 η επέκταση των υπηρεσιών 
μας σε περισσότερες χώρες και περιοχές στη 
Ρωσία οδήγησε στην περαιτέρω εδραίωση 
του Ολοκληρωμένου Προγράμματος 
Υπηρεσιών (Integrated Service).

Άλλο ένα σημαντικό γεγονός τη χρονιά που 
πέρασε ήταν η απόφαση εφαρμογής ενός 
νέου μοντέλου λειτουργίας στην ασιατική 
αγορά. Τον Ιούλιο, ανακοινώσαμε τη διακοπή 
λειτουργίας του εργοστασίου  στην Κίνα. 
Αυτή η εξέλιξη αναμένεται να συμβάλλει 
στη βελτιστοποίηση της παραγωγικής 
δυναμικότητας στην Ασία, στη μείωση του 
σταθερού κόστους της εταιρείας και στην 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της 
μακροπρόθεσμα.  

Κλάδος Υαλουργίας
Το δυσμενές εμπορικό κλίμα στη βασική 
για εμάς αγορά της Νιγηρίας επιδεινώθηκε 
ακόμη περισσότερο από τη μεγάλη 
υποτίμηση του τοπικού νομίσματος 

Η χρονιά που πέρασε ήταν μια χρονιά προκλήσεων και αλλαγών για 
τη Frigoglass. Χαρακτηρίστηκε από την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
κεφαλαιακής αναδιάρθρωσης με στόχο τη δημιουργία μιας σταθερής 
και μακροπρόθεσμης κεφαλαιακής δομής. Τον Απρίλιο του 2017, 
συνάψαμε συμφωνία για την αναδιάρθρωση του χρέους της εταιρείας. 
Στη συμφωνία αυτή συμμετείχαν η επιτροπή ομολογιούχων, η οποία 
αντιπροσωπεύει μέρος των κατόχων των εκδοθεισών ομολογιών 
ύψους €250 εκατ. επιτοκίου 8,25% και λήξης 2018, οι βασικοί 
τραπεζικοί δανειστές της  Frigoglass και ο κύριος μέτοχός της. 
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Το 2016 ήταν μια χρονιά 
συνεχούς προϊοντικής 
καινοτομίας. ”

“



τον Ιούνιο του 2016. Ο χαμηλός δείκτης 
καταναλωτικής εμπιστοσύνης και το 
συρρικνούμενο διαθέσιμο εισόδημα, 
αφενός επηρέασαν την κατανάλωση 
αναψυκτικών και ποτών, από πλευράς 
αξίας, και αφετέρου ενίσχυσαν τις 
επιφυλάξεις των βασικών πελατών μας 
σχετικά με την προσθήκη νέων φιαλών στην 
ήδη υπάρχουσα γκάμα τους. Σε συνδυασμό 
με την πτώση της ζήτησης στη μονάδα 
μας στο Ντουμπάι, το 2016 καταγράφηκε 
συνολική πτώση των πωλήσεων κατά 10% 
στον κλάδο της Υαλουργίας. 

Χάρη στην αναπροσαρμογή της τιμολογιακής 
πολιτικής των προϊόντων μας στον Κλάδο 
Υαλουργίας στη Νιγηρία, καταφέραμε να 
περιορίσουμε τις επιπτώσεις της υποτίμησης 
του Νάιρα στη λειτουργική μας κερδοφορία. 

Στη διάρκεια της χρονιάς και παρά το 
δυσμενές μακροοικονομικό περιβάλλον, 
συντελέστηκε σημαντική πρόοδος σε 
πολλούς τομείς, και ιδίως στην υλοποίηση 
της στρατηγικής μας και τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας κόστους μας, τόσο 
στον Κλάδο Υαλουργίας όσο και στον Κλάδο 
Επαγγελματικής Ψύξης. Ωστόσο, καμία 
πρόοδος δεν θα ήταν εφικτή χωρίς την 
ισχυρή δέσμευση των ανθρώπων μας. Με 
αυτή την ευκαιρία, θα ήθελα να ευχαριστήσω 
τον καθένα προσωπικά από τους 5.000 
εργαζομένους μας ανά τον κόσμο για τη 
σκληρή τους εργασία και τον ζήλο που έχουν 
επιδείξει αυτούς τους δύσκολους καιρούς. 
Θα ήθελα επίσης να εκφράσω την αμέριστη 
ευγνωμοσύνη μου στο Διοικητικό Συμβούλιο 
για την υποστήριξη, την καθοδήγηση και την 
ενεργή συμμετοχή τους. 

Προοπτικές 

Το 2016 ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά για 
τη Frigoglass, ωστόσο παραμένω αισιόδοξος 
για το μέλλον αυτού του εξαιρετικού 
οργανισμού. 

Η κεφαλαιακή αναδιάρθρωση αναμένεται 
να μειώσει σημαντικά το χρέος μας και 
το ετήσιο χρηματοοικονομικό κόστος. 
H νέα κεφαλαιακή δομή και η βελτιωμένη 

ρευστότητα θα μας επιτρέψουν να 
εστιάσουμε στην υλοποίηση των 
στρατηγικών μας προτεραιοτήτων 
μελλοντικά. Η πρόοδος που συντελέστηκε 
τη χρονιά που μας πέρασε θα συνεχιστεί 
και θα αποδώσει καρπούς. Οι βασικές 
στρατηγικές μας προτεραιότητες – Με 
επίκεντρο τον Πελάτη, Ηγέτης Καινοτομίας, 
Πρώτα η Ποιότητα, Επιτυχημένη Ομάδα, 
Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες και Ηγεσία 
Κόστους– θα διέπουν κάθε πτυχή των 
προσπαθειών μας για συνεχή βελτίωση. 

Επίσης, έχουμε θέσει ισχυρά θεμέλια για 
τον εμπορικό ανασχηματισμό της εταιρείας. 
Μέσω της ανανεωμένης εμπορικής δομής 
μας, θα εστιάσουμε στην ενίσχυση των 
συνεργιών, την υιοθέτηση μιας στρατηγικής 
προσέγγισης της αγοράς και την ανάπτυξη 
των δεξιοτήτων της εμπορικής μας ομάδας, 
που θα μας βοηθήσει να κατακτήσουμε τους 
στόχους μας. 

Επιπλέον, θα συνεχίσουμε να 
διαφοροποιούμαστε σε σχέση με τον 
ανταγωνισμό μέσω των καινοτομιών μας, της 
επέκτασης του χαρτοφυλακίου προϊόντων 
μας και της παροχής πρωτοποριακών 
λύσεων και υπηρεσιών ανώτερης ποιότητας. 

Γνωρίζω καλά ότι και η επόμενη χρονιά θα 
είναι γεμάτη προκλήσεις, ωστόσο, με τον 
πελάτη στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων 
μας, το 2017 θα είναι μια χρονιά ακόμη 
μεγαλύτερης προόδου. 

Νικόλαος Μαμουλής
Διευθύνων Σύμβουλος
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Οι βασικές στρατηγικές 
μας προτεραιότητες – 
Με επίκεντρο τον Πελάτη, 
Ηγέτης Καινοτομίας, 
Πρώτα η Ποιότητα, 
Επιτυχημένη Ομάδα, 
Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες 
και Ηγεσία Κόστους– 
θα διέπουν κάθε πτυχή 
των προσπαθειών μας 
για συνεχή βελτίωση.”

“


