
 

  
 
 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ 
ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΑΥΞΗΣΗ 
ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

 
Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2017 – Η εταιρεία «FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι την 16.11.2017 θα αρχίσει η 
διαπραγμάτευση στην κατηγορία της Επιτήρησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών των 163.984.878 νέων 
κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €0,36 εκάστης, που 
προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, λόγω μετατροπής 163.984.878 μετατρέψιμων 
ομολογιών εκδόσεως της Εταιρείας. Οι ανωτέρω μετατρέψιμες ομολογίες εκδόθηκαν από την Εταιρεία 
δυνάμει των από 20.5.2013 και 7.5.2014 προγραμμάτων ομολογιακών δανείων, όπως έκαστο 
τροποποιήθηκε στις 22.6.2017 και εν συνεχεία κατέστη μετατρέψιμο δια των από 7.8.2017 συμβάσεων 
τροποποίησης σύμφωνα με την από 27.6.2017 απόφαση της Α’ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και την από 27.7.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Εταιρείας. Η τιμή μετατροπής έκαστης ομολογίας ανήλθε σε €0,36348 ανά μετοχή της Εταιρείας και ο 
λόγος μετατροπής τους ήταν 1:1, ήτοι μία ομολογία ονομαστικής αξίας  €0,36348 μετατράπηκε σε μία 
μετοχή της Εταιρείας ονομαστικής αξίας €0,36. 
 
Η ανωτέρω αύξηση μετοχικού κεφαλαίου διαπιστώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 
23.10.2017 και καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) του Υπουργείου Οικονομίας & 
Ανάπτυξης με την υπ' αριθμ. 1076951/2.11.2017 σχετική ανακοίνωση. 
 
Kατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν είκοσι επτά εκατομμύρια 
εννιακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα ευρώ και τριάντα έξι λεπτά του ευρώ   
(€127.957.590,36) και είναι διαιρεμένο σε  τριακόσια πενήντα πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα 
επτά χιλιάδες επτακόσιες πενήντα ένα (355.437.751) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 
τριάντα λεπτών (0,36€) η κάθε μια.  
 
Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατά τη συνεδρίασή της στις 14.11.2017, 
ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων 163.984.878 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου 
μετοχών.  
 
Οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των Μετόχων στο Σύστημα 
Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης. 
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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.  
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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, υποστηρίζει τις ανάγκες των πελατών της με 
υπηρεσίες υψηλής ποιότητας πριν και μετά την πώληση.  

Όσον αφορά τη δραστηριότητα της Frigoglass στον κλάδο Υαλουργίας, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις 
αγορές της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, οι οποίες αποτελούν βασικό στόχο της επενδυτικής 
στρατηγικής των πελατών της. Καθώς ενδυναμώνεται η θέση της Frigoglass ως κορυφαίος προμηθευτής 
γυάλινων φιαλών και υλικών συσκευασίας, βοηθάει τους πελάτες της 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. 
 
  

   

 


