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ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ : 21/09/2017 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 26/09/2017 - 18/10/ 2017 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 26/09/ 2017 - 13/10/2017 
 
Η εταιρεία “FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (η “Εταιρεία”) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Α’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση 
των μετόχων της Εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε την 27/06/2017, αποφάσισε, μεταξύ άλλων 
θεμάτων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι του ποσού των €136.398.446,64 με 
την έκδοση 378.884.574 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας €0,36 
εκάστης, σύμφωνα με το άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/1920, δια καταβολής μετρητών και με δικαίωμα 
προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της Εταιρείας, σε αναλογία 22,4662517544135 νέες μετοχές για 
κάθε μία (1) παλαιά. Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ανέρχεται σε €0,36348 ανά μετοχή. 
 
Τα συνολικά αντληθέντα από την αύξηση κεφάλαια δύναται να ανέλθουν μέχρι του ποσού των 
€137.716.964,95752. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών, 
ήτοι η συνολική υπέρ το άρτιο αξία των νέων μετοχών, συνολικού ύψους €1.318.518,31752002 θα 
πιστωθεί στον ειδικό λογαριασμό της Εταιρείας για το «Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το 
άρτιο». 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, και σε περίπτωση που η ανωτέρω αύξηση μετοχικού κεφαλαίου καλυφθεί πλήρως, 
το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των €142.469.706,24, διαιρούμενο σε 
395.749.184 μετοχές ονομαστικής αξίας €0,36 η κάθε μία. 
 
Η σχετική τροποποίηση του άρθρου 3 «Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές και Μέτοχοι» του καταστατικού της 
Εταιρείας εγκρίθηκε δυνάμει της απόφασης της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας 
Καταναλωτή με αριθμό 78305, η οποία καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 13/07/2017.  
 
Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών 
ορίζεται η 21/09/2017. Από την ίδια ημερομηνία, οι μετοχές της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες 
στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην εν λόγω αύξηση και η τιμή εκκίνησης των 
μετοχών της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του 
Χρηματιστηρίου Αθηνών, σε συνδυασμό με την υπ’ αρ.26/17.07.2008 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει. 
 
Δικαιούχοι των δικαιωμάτων προτίμησης είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του 
Συστήματος Άϋλων Τίτλων («Σ.Α.Τ.») της εταιρείας Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. μία εργάσιμη ημέρα μετά 
την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, ήτοι την 22/09/2017. 
 
Σύμφωνα με την απόφαση της από 27/06/2017 Α’ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των 
μετόχων της Εταιρείας, η τιμή διάθεσης των νεοεκδιδόμενων μετοχών δύναται να είναι ανώτερη της 
χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης σύμφωνα με τις διατάξεις 
του  Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 
 
 



 

 

Η περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης ορίζεται από την 26/09/2017 έως και την 18/10/2017, 
σύμφωνα με την από 27/06/2017 απόφαση της Α’ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των 
μετόχων της Εταιρείας και την από 27/07/2017 απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Εταιρείας. 
 
Η έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του 
Χρηματιστηρίου Αθηνών συμπίπτει με την έναρξη της περιόδου άσκησής τους. Επισημαίνεται, ότι η 
διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων δεν θα είναι δυνατή τις τελευταίες τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν 
από τη λήξη άσκησής τους. Ως λήξη της διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα 
συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ορίζεται η λήξη της συνεδρίασης της 13/10/2017. 
 
Τα δικαιώματα προτίμησης για την απόκτηση νέων μετοχών είναι μεταβιβάσιμα και θα αποτελούν 
αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Τα δικαιώματα θα είναι πιστωμένα στους 
Λογαριασμούς της Μερίδας κάθε δικαιούχου στο Σ.Α.Τ., την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής τους. 
Τα δικαιώματα που δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της περιόδου άσκησης (δηλαδή έως και την 
18/10/2017) παύουν να ισχύουν. 
 
Η άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης θα γίνεται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες σε όλο το δίκτυο των 
καταστημάτων της Τράπεζας EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. Για την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης οι 
κ.κ. μέτοχοι θα πρέπει να προσκομίζουν την αστυνομική τους ταυτότητα, την εκτύπωση των στοιχείων 
Σ.Α.Τ., τον αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), καθώς και τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης 
Δικαιωμάτων για άσκηση δικαιώματος προτίμησης της ΕΛ.Κ.Α.Τ., για την οποία θα πρέπει να 
απευθύνονται: (α) στο χειριστή του λογαριασμού χρεογράφων τους (Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή θεματοφύλακας), αν οι 
μετοχές τους δε βρίσκονται σε ειδικό λογαριασμό στο Σ.Α.Τ. και (β) στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. αν οι μετοχές τους 
βρίσκονται σε ειδικό λογαριασμό στο Σ.Α.Τ. Επισημαίνεται ότι οι κ.κ. μέτοχοι κατά την εξάσκηση των 
δικαιωμάτων τους θα πρέπει να δηλώσουν επίσης: α) τον Αριθμό Μερίδας Επενδυτή Σ.Α.Τ., β) τον Αριθμό 
Λογαριασμού Αξιών στο Σ.Α.Τ. και γ) τον εξουσιοδοτημένο χειριστή του λογαριασμού αξιών τους στον 
οποίο επιθυμούν να καταχωρηθούν οι μετοχές τους. Με την εγγραφή τους οι μέτοχοι κατά την εξάσκηση 
των δικαιωμάτων τους θα πρέπει να καταβάλουν την αξία των νέων μετοχών (€0,36348 ανά μετοχή) για 
τις οποίες εγγράφονται σε ειδικό λογαριασμό, που έχει ήδη ανοίξει η Εταιρεία στην ανωτέρω τράπεζα για 
το σκοπό αυτό, απευθείας οι ίδιοι και χωρίς τη μεσολάβηση της Εταιρείας. Η καταβολή θα γίνεται είτε με 
κατάθεση μετρητών στον εν λόγω ειδικό τραπεζικό λογαριασμό είτε με χρέωση λογαριασμού καταθέσεων 
που τυχόν τηρεί ο μέτοχος στην Τράπεζα EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. κατά ποσό ίσο με το αντίτιμο των νέων 
μετοχών που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμα προτίμησης και εν συνεχεία ισόποση πίστωση του 
ανωτέρω ειδικού λογαριασμού. Στους εγγραφόμενους θα δίδεται σχετική απόδειξη, η οποία δεν είναι 
αξιόγραφο, δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο μετοχών και δεν είναι διαπραγματεύσιμη στο Χρηματιστήριο 
Αθηνών. 
 
Σε περίπτωση μη κάλυψης της ανωτέρω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου από τους παλαιούς μετόχους, 
το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι του ποσού της κάλυψης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 
13α του Κ.Ν. 2190/1920.  

Κλάσματα μετοχών δεν πρόκειται να εκδοθούν. Οι νέες μετοχές που θα προέλθουν από την παρούσα 
αύξηση θα έχουν άυλη μορφή.  

Το Ενημερωτικό Δελτίο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, όπως εγκρίθηκε από το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς την 18/09/2017, θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα 
της Εταιρείας (www.frigoglass.gr), καθώς και στα γραφεία της Εταιρείας, επί της οδού Α. Μεταξά αρ. 15, 
Κηφισιά, 145 64, Αθήνα (κατόπιν αιτήματος), στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 
(www.hcmc.gr) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr). 
 

http://www.frigoglass.gr/
http://www.hcmc.gr/


 

 

Για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ως άνω νέων μετοχών απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του 
Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο 
Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, θα αποφασιστεί από την Εταιρεία 
και θα γνωστοποιηθεί με νεώτερη ανακοίνωση. 
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Frigoglass 

Η Frigoglass είναι στρατηγικός εταίρος εταιρειών αναψυκτικών και ποτών σε ολόκληρο τον κόσμο. Η 

Frigoglass είναι ένας από τους παγκόσμιους ηγέτες στην αγορά Επαγγελματικών Ψυγείων (ICM) και ο 

βασικός προμηθευτής στον τομέα γυάλινης συσκευασίας στις αγορές υψηλής ανάπτυξης της Δυτικής 

Αφρικής.   

Η Frigoglass διατηρεί μακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας με κορυφαίους πελάτες 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 τους και να συμβάλλουν στην άμεση 

κατανάλωσή τους. Την ίδια στιγμή, οι κορυφαίες, από πλευράς καινοτομίας, οικολογικές λύσεις της 

Frigoglass δίνουν τη δυνατότητα στους πελάτες της να πετύχουν στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και να 

μειώσουν το αποτύπωμα διοξειδίου του άνθρακα.  

Μέσω της παρουσίας της, η Frigoglass έχει καθιερωθεί στις πιο ώριμες αγορές της Ευρώπης, ενώ 

παράλληλα εδραιώνει τη θέση της στις αναδυόμενες αγορές. Με παραγωγικές μονάδες σε οκτώ χώρες και 

ένα εκτεταμένο δίκτυο πωλήσεων και παροχής υπηρεσιών, υποστηρίζουμε τις ανάγκες των πελατών μας 

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.  
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