
 

  
 
 
 
 

Η Frigoglass ανακοινώνει την παραίτηση και το διορισμό τριών ανεξάρτητων μη 
εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2017 – Η Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. (η «Frigoglass», ή η «Εταιρεία» και, από κοινού με τις 
θυγατρικές της, ο «Όμιλος»), ανακοινώνει την παραίτηση των κ.κ. Ιωάννη Ανδρουτσόπουλου, Δώρου 
Κωνσταντίνου και Βασίλειου Φουρλή από τη θέση τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με ισχύ από 
τις 22.11.2017 και το διορισμό των κ.κ. Jeremy Jensen, Ιορδάνη Αϊβάζη και Stephen Graham Bentley ως 
ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση των παραιτούμενων 
μελών με ισχύ από τις 22.11.2017. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συγκροτηθεί σε σώμα την 22.11.2017. Ο 
διορισμός των νέων μελών θα ισχύει για το υπόλοιπο της διάρκειας της θητείας του Διοικητικού 
Συμβουλίου, θα ανακοινωθεί προς και θα επιβεβαιωθεί από την επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων 
που θα συνέλθει προσεχώς. 
 
Οι κ.κ. Ιωάννης Ανδρουτσόπουλος και Δώρος Κωνσταντίνου θα διατηρήσουν τη θέση τους ως μέλη της 
επιτροπής ελέγχου μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων. 
 
Σύμφωνα με τους όρους της κεφαλαιακής και δανειακής αναδιάρθρωσης του Ομίλου (η 
«Αναδιάρθρωση»), ο κ. Jeremy Jensen επελέγη από την Εταιρεία ως υποψήφιο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό 
μέλος κατόπιν διαβούλευσης μεταξύ της Εταιρείας και των τραπεζών που συμμετέχουν με την ιδιότητα 
των δανειστών στην Αναδιάρθρωση. Οι κ.κ. Ιορδάνης Αϊβάζης και Stephen Graham Bentley επελέγησαν 
από την Εταιρεία ως υποψήφια ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη κατόπιν διαβούλευσης μεταξύ της 
Εταιρείας και των ομολογιούχων που επέλεξαν να συμμετάσχουν στη νέα χρηματοδότηση με εξασφάλιση 
πρώτης τάξης, σύμφωνα με τους όρους της Αναδιάρθρωσης. 
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Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί δημοσιοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών από τη Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. 
βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 (16 Απριλίου 2014). Η εν λόγω κοινοποίηση έγινε από τον κ. Νίκο 
Μαμουλή, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Frigoglass Α.Β.Ε.Ε., στις 9:30, στις 23 Οκτωβρίου 2017.    
  
Frigoglass  

Η Frigoglass είναι στρατηγικός εταίρος εταιρειών 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. 
 
  

 


