
Ο κόσμος σήμερα βρίσκεται αντιμέτωπος 
με ποικίλες προκλήσεις και συνεχιζόμενη 
γεωπολιτική αστάθεια. Η επιβράδυνση που 
παρατηρήθηκε σε κάποιες από τις αγορές 
μας, η σημαντική υποτίμηση των νομισμάτων 
ορισμένων αναδυόμενων αγορών και η 
γενικότερη τάση προς φαινόμενα λαϊκισμού 
αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα 
ενός απρόβλεπτου περιβάλλοντος. Μέσα 
σε αυτούς τους αβέβαιους καιρούς, έχουμε 
προετοιμαστεί κατάλληλα και έχουμε κάνει 
αποφασιστικά βήματα για να αντιμετωπίσουμε 
τις προκλήσεις και να τονώσουμε τις 
δραστηριότητες της εταιρείας μας. 

Εκτός από την παρατεταμένη 
μακροοικονομική αβεβαιότητα, το 
2016 ο κλάδος μας χαρακτηρίστηκε από 
την οριστικοποίηση δύο κολοσσιαίων 
συγχωνεύσεων μεταξύ κορυφαίων εταιρειών 
στις αγορές μπύρας και αναψυκτικών. 
Παρόλο που οι συγχωνεύσεις αυτές 
επηρέασαν τις επενδύσεις των πελατών μας 
σε ψυγεία τον τελευταίο χρόνο, θεωρούμε 
ότι αυτή η φάση της ενοποίησης μπορεί να 
αποτελέσει μια μακροπρόθεσμη ευκαιρία για 
τη Frigoglass λόγω της εδραιωμένης θέσης 
της σε Ευρώπη και Αφρική. 

Κατά τη διάρκεια του έτους, κάναμε σημαντικά 
βήματα σε σχέση με τον εξορθολογισμό 
της δομής του κόστους μας, μέσω της 
βελτιστοποίησης των παραγωγικών μας 
μονάδων στον Κλάδο Επαγγελματικής 
Ψύξης, της λήψης μέτρων βελτίωσης της 
αποδοτικότητας αλλά και πρωτοβουλιών 
μείωσης του κόστους. Στο πλαίσιο αυτό, 
αποφασίσαμε να διακόψουμε τη λειτουργία 
του εργοστασίου μας στην Κίνα με απώτερο 
στόχο να δημιουργήσουμε μια πιο ευέλικτη 
δομή και έτσι να βελτιώσουμε σημαντικά 
την ανταγωνιστικότητά μας στην Ασία. 
Έχοντας πάντα τον πελάτη στο επίκεντρο 
των δραστηριοτήτων μας, ενισχύσαμε 
το χαρτοφυλάκιο προϊόντων μας στην 
Αφρική με λύσεις υβριδικής τεχνολογίας 
και παράλληλα θέσαμε τα θεμέλια, σε όλες 

τις περιοχές όπου δραστηριοποιούμαστε, 
για την ανάπτυξη επαγγελματικών ψυγείων 
με ελκυστική εμφάνιση και ανταγωνιστικό 
κόστος. Όλες αυτές οι καινοτομίες έρχονται 
μετά την επιτυχία της σειράς ICOOL με τους 
εμφιαλωτές της Coca-Cola στην Ευρώπη, οι 
οποίοι τοποθέτησαν περισσότερα από 90.000 
επαγγελματικά ψυγεία στην αγορά, αλλά και 
την ευρεία διάθεση της σειράς ψυγείων Smart. 

Το 2016 η μεγάλη υποτίμηση του Νάιρα 
Νιγηρίας και το γενικότερο δυσμενές 
επιχειρηματικό περιβάλλον επηρέασαν τον 
κλάδο Υαλουργίας. Εντούτοις, παραμένουμε 
ο κορυφαίος προμηθευτής γυάλινων φιαλών 
στη Δυτική Αφρική. Δίνουμε έμφαση στην 
τιμολογιακή πολιτική των προϊόντων μας 
και στη  βελτίωση της αποδοτικότητας, 
για να ελαχιστοποιήσουμε τον αντίκτυπο 
των διακυμάνσεων της συναλλαγματικής 
ισοτιμίας που έχουν περιορίσει τη ζήτηση 
για γυάλινες συσκευασίες, αλλά και για να 
προστατεύσουμε την επιχειρηματική μας 
δραστηριότητα. 

Η βιώσιμη ανάπτυξη παραμένει κεντρικός 
άξονας της επιχειρηματικής μας στρατηγικής. 
Στις αρχές του 2016, τα Ηνωμένα Έθνη 
παρουσίασαν τους 17 Στόχους για τη 
Βιώσιμη Ανάπτυξη (SDG), μια πρωτοποριακή 
συμφωνία που αναμένεται να διαμορφώσει 
την ατζέντα της βιώσιμης ανάπτυξης 
παγκοσμίως στο προσεχές μέλλον. 
Πολλοί από τους στόχους αυτούς είναι 
ευθυγραμμισμένοι με τη στρατηγική βιώσιμης 
ανάπτυξης της Frigoglass και προσφέρουν ένα 
πολύτιμο πλαίσιο για την περαιτέρω ενίσχυση 
της επιχειρηματικής μας δράσης.

Η Frigoglass είναι ένα παγκόσμιο brand 
και έχω πλήρη συνείδηση των ευθυνών 
μας προς τους μετόχους, τους πελάτες και 
τους εργαζομένους αλλά και τα υπόλοιπα 
ενδιαφερόμενα μέρη. Εκ μέρους του 
Διοικητικού Συμβουλίου, θα ήθελα να 
ευχαριστήσω τους μετόχους μας για τη 
διαρκή τους εμπιστοσύνη, τους πελάτες 

και τους προμηθευτές μας για τη συνεχή 
υποστήριξή τους και τους ανθρώπους της 
Frigoglass για την ακλόνητη αφοσίωσή τους. 
Η στήριξή τους είναι ζωτικής σημασίας για 
την πρόοδό μας. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο και εγώ προσωπικά 
επιδιώκουμε την ενίσχυση της εταιρείας 
και του ισολογισμού της κατά τη διάρκεια 
του έτους, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε 
αποφασιστικά το δυσμενές εμπορικό 
περιβάλλον αλλά και να παραμείνουμε 
προσηλωμένοι στη δημιουργία βιώσιμης 
αξίας για τους μετόχους μας. 

Χαράλαμπος (Χάρης) Γ. Δαυίδ
Πρόεδρος

Το 2016 ήταν μια χρονιά προόδου στην πορεία μας για δημιουργία 
μακροπρόθεσμης βιώσιμης αξίας παρά τις συνεχιζόμενες δυσχέρειες. 
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