
 

  
 
 
 
 
 

 
Η Frigoglass ανακοινώνει τη συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε 
σώμα 

 
Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2017 (ορθή επανάληψη της από 23.11.2017 ανακοίνωσης) – Η Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. 
(η «Frigoglass», ή η «Εταιρεία»), σε συνέχεια της από 23.10.2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Εταιρείας αναφορικά με την εκλογή τριών (3) νέων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων  και της από 23.10.2017 σχετικής 
ανακοίνωσης, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σύμφωνα με την από 22.11.2017 απόφασή του, το νέο 
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 
 
1. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΑΥΙΔ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Πρόεδρος Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος  

 
2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΠΑΥΛΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος  

 
3. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΜΟΥΛΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος  

 
4. ΛΟΥΚΑΣ ΚΟΜΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, μη εκτελεστικό μέλος  

 
5. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΥΣΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος  

 
6. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος  

 
7. JEREMY MICHAEL JORGEΝ MALHERBE JENSEN του JORGEN ANDREAS, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό 

μέλος  
 

8. STEPHEN GRAHAM BENTLEY του DONALD HENRY, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος  
 

9. ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΑΪΒΑΖΗΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος 
 
Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας λήγει την 26.05.2018 και δύναται να παραταθεί 
μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που θα συνέλθει κατά το έτος 2018, 
σύμφωνα με το άρθρο 6 του Καταστατικού της Εταιρείας. 
 
Δυνάμει της από 22.11.2017 απόφασής του, το Διοικητικό Συμβούλιο διαπίστωσε, επίσης, ότι η σύνθεσή 
του εξακολουθεί να είναι σύμφωνη με τα κριτήρια του Ν. 3016/2002 καθώς και ότι τόσο η σύνθεση της 
Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας όσο και τα μέλη αυτής ατομικά εξακολουθούν να πληρούν σήμερα 
αντίστοιχα τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις καταλληλότητας της διάταξης του άρθρου 44 του Ν. 
4449/2017. 
 
Η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, αποτελείται σήμερα από 
τα ακόλουθα μέλη: 
 

1. Ιωάννης Ανδρουτσόπουλος του Κωνσταντίνου – Πρόεδρος  
2. Λουκάς Κόμης του Δημητρίου – Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Μέλος Επιτροπής Ελέγχου 
3. Δώρος Κωνσταντίνου του Γιάγκου - Μέλος Επιτροπής Ελέγχου 
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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 10:00 π.μ.. στις 29 Νοεμβρίου 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. 
 
  


