
 

  
 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2017 – Η Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. (η «Frigoglass», ή η «Εταιρεία»), ενημερώνει το 
επενδυτικό κοινό, κατά τις διατάξεις των άρθρων 9 παρ. 5 και 21 του ν. 3556/2007 και σύμφωνα με την 
παράγραφο 4.1.2 του Κανονισμού του Χ.Α. και την απόφαση 25/17.07.2008 του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Ε.Χ.Α.Ε., ότι, μετά την από 30.10.2017 έναρξη διαπραγμάτευσης στην Κατηγορία Επιτήρησης του 
Χρηματιστηρίου Αθηνών των 174.588.263 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, που 
προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών και δικαίωμα 
προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, με αναλογία 22,4662517544135 νέων μετοχών για κάθε 1 παλαιά 
μετοχή, σε τιμή διάθεσης €0,36348, όπως αποφασίστηκε από την Α’ Επαναληπτική Τακτική Γενική 
Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 27.06.2017 (εφεξής «η Αύξηση»): 

(α)       τα αντληθέντα κεφάλαια της Αύξησης ανήλθαν σε €63.459.341,82. 

(β)       το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την από 19.10.2017 απόφασή του πιστοποίησε, σύμφωνα 
με το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20, ότι κατεβλήθη μερικώς το ποσό της Αύξησης, δηλαδή κατά 
€62.851.774,68 με την έκδοση 174.588.263 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής 
αξίας €0,36 έκαστη.   Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των νεοεκδοθεισών μετοχών και της τιμής 
διάθεσης αυτών, ήτοι το ποσό των €607.567,14, θα πιστωθεί στον ειδικό λογαριασμό της Εταιρείας 
«Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» 

(γ)        οι τελικές δαπάνες της έκδοσης ανήλθαν €1.565.100,65 

(δ)       ενόψει της μερικής κάλυψης του ποσού της Αύξησης και των τελικών δαπανών της έκδοσης ως  
ανωτέρω, τα συνολικά κεφάλαια που αντλήθηκαν μέσω της Αύξησης, μετά την αφαίρεση δαπανών 
έκδοσης, διατέθηκαν ήδη κατά ποσοστό περίπου 76% και συγκεκριμένα κατά το ποσό €46.975.947,28, στα 
πλαίσια των αναφερομένων στην ενότητα 1.3.4. του Σημειώματος Μετοχικού Τίτλου του από 18.09.2017 
Ενημερωτικού Δελτίου ως εξής: 

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ποσά σε €) 

α) Αποπληρωμή Δανείου της Boval 30.000.000,00 

β) Αποπληρωμή μέρους των Υφιστάμενων Ομολογιών και του Τραπεζικού 
Δανεισμού της Frigoglass Finance BV 

3.459.340,20 

γ) Αποπληρωμή μέρους των Εξόδων Κεφαλαιακής Αναδιάρθρωσης 13.516.607,08 

Σύνολο 46.975.947,28 

 (ε)        τα προσωρινώς αδιάθετα κεφάλαια της Αύξησης, ήτοι ποσό ύψους €14.918.293,89 
(διαμορφωθέντα ενόψει της μερικής κάλυψης του ποσού της Αύξησης και των τελικών δαπανών της 
έκδοσης ως  ανωτέρω) εκ των αντληθέντων κεφαλαίων θα διατεθεί ως κεφάλαιο κίνησης προς κάλυψη 
των αναγκών των θυγατρικών εταιριών του ομίλου της Εταιρίας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ως 
άνω ενότητα του Ενημερωτικού Δελτίου, μέσω της θυγατρικής της Εταιρεία Frigoinvest Holdings BV.  
Μέχρι την διάθεσή τους θα είναι τοποθετημένα σε καταθετικούς λογαριασμούς της Εταιρίας και των 



 

  

θυγατρικών της. 

Περαιτέρω, για σκοπούς υπολογισμού των ορίων του άρθρου 9 παρ. 1 του ν. 3556/2007 και των 
μεταβολών της παρ. 4 του ίδιου άρθρου για τα υπόχρεα πρόσωπα των άρθρων 9, 10 και 11 του ως άνω 
νόμου, η Εταιρεία ενημερώνει ότι μετά την ως άνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε στο 
ποσό των €68.923.034,28, διαιρούμενο σε 191.452.873 μετοχές ονομαστικής αξίας €0,36 η κάθε μία, ο δε 
συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου επί των κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας ανέρχεται σε 
191.452.873. 
 
Σημειωτέον ότι σύμφωνα με την από 23/10/2017 ανακοίνωση της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της 
Εταιρείας αυξήθηκε περαιτέρω κατόπιν μετατροπής των εκεί αναφερόμενων μετατρέψιμων ομολογιών  
με την έκδοση 163.984.878 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, οι οποίες θα εισαχθούν προς 
διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών κατόπιν έγκρισης του σχετικού ενημερωτικού δελτίου από 
την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την έγκριση του Χρηματιστηρίου Αθηνών.  Η Εταιρεία θα εκδώσει 
σχετική με τα ανωτέρω ανακοίνωση. 
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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 30 Οκτωβρίου 2017 στις 10:50.    
  
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.   


