
Το 2017 ήταν για τη Frigoglass ένα έτος προκλήσεων 
και μετασχηματισμoύ. Τον Οκτώβριο ολοκληρώσαμε 
με επιτυχία μια εξαιρετικά πολύπλοκη διαδικασία 
ανακεφαλαιοποίησης η οποία οδήγησε σε σημαντική 
μείωση του χρέους, στη μείωση των υποχρεώσεων 
εξυπηρέτησης χρέους, στη βελτίωση της ρευστότητας 
μέσω εισφοράς νέων κεφαλαίων και στην παράταση 
των προθεσμιών λήξης των δανειακών συμβάσεων. 
Παρά την παρατεταμένη διάρκεια και τις
παράπλευρες επιπτώσεις, το αποτέλεσμα αυτής της
διαδικασίας μάς επιτρέπει να εστιάσουμε πλήρως στις 
δραστηριότητές μας και να προχωρήσουμε σταθερά 
στην υλοποίηση των στρατηγικών προτεραιοτήτων 
μας. Αυτό το σημαντικό ορόσημο δεν θα μπορούσε να 
έχει επιτευχθεί δίχως τη συνεχιζόμενη εμπιστοσύνη 
των μετόχων μας και την υποδειγματική αφοσίωση 
των πελατών, των προμηθευτών και των εργαζομένων 
μας, καθώς και χωρίς την ακλόνητη δέσμευση και 
καθοδήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου μας. Είμαι 
ιδιαίτερα ευγνώμων για την υποστήριξή τους. 

Κατά τη διάρκεια του έτους, σημειώσαμε 
ικανοποιητική πρόοδο σε όλες τις εμπορικές 
προτεραιότητές μας. Η ισχυρή αύξηση των πωλήσεων 
στην Ευρώπη ήταν το αποτέλεσμα της συνεχούς 
εστίασής μας στην εδραίωση της επιτυχίας που είχε 
η σειρά ICOOL με τους εμφιαλωτές της Coca-Cola.  Οι 
προσπάθειές μας αναγνωρίστηκαν και εκτιμήθηκαν 
σημαντικά όταν η εταιρεία απέσπασε το βραβείο 
καλύτερου προμηθευτή από την Coca-Cola European 
Partners, τον μεγαλύτερο εμφιαλωτή της The Coca-Cola 
Company. Παράλληλα, συνεχίσαμε να επιδεικνύουμε 
προϊοντική καινοτομία μέσω της κυκλοφορίας της  
σειράς Flex στην Ευρώπη σε ανταγωνιστικές τιμές. 
Σημειώσαμε, επίσης, σημαντική πρόοδο σε σχέση 
με τους στόχους βιωσιμότητας, υιοθετώντας για 
μεγαλύτερο μέρος του χαρτοφυλακίου προϊόντων 
Επαγγελματικής Ψύξης τη χρήση ψυκτικών μέσων 
φιλικών προς το περιβάλλον.

Στον κλάδο της Υαλουργίας, πολλές πρωτοβουλίες 
συνεργασίας με πελάτες που δρομολογήθηκαν κατά 
τη διάρκεια του έτους οδήγησαν στη συνεχή βελτίωση 
της ποιότητας και στην καινοτομία των προϊόντων, 
όπως στην περίπτωση των ελαφριών φιαλών που 
απέφεραν πολλαπλά οφέλη στους πελάτες. 
Κατά τη διάρκεια του έτους, πραγματοποιήθηκαν 
ορισμένες σημαντικές αλλαγές στην ηγεσία που 
μας βοήθησαν στην υλοποίηση των στρατηγικών 
προτεραιοτήτων μας. Οι διορισμοί νέων προσώπων 
στις θέσεις Group Procurement Director, ICM 
Manufacturing Director και Head of Quality παίζουν 

σημαντικό ρόλο στο μετασχηματισμό της εταιρείας 
μας. Διαθέτουμε την κατάλληλη στρατηγική, τις σωστές 
προτεραιότητες και τη σωστή εταιρική κουλτούρα για 
να αξιοποιήσουμε την πλήρη δυναμική της Frigoglass 
και να ανταποκριθούμε στις ταχέως μεταβαλλόμενες 
ανάγκες των πελατών και των συνεργατών μας σε όλον 
τον κόσμο.   

Τα σημαντικότερα γεγονότα του 2017
Το 2017 σημειώσαμε ικανοποιητική πρόοδο, 
καταγράφοντας αύξηση 1% στις πωλήσεις του 
Ομίλου, ύστερα από αρκετά έτη πτωτικής πορείας, 
και βελτίωση 14% στο περιθώριο Κέρδους προ 
Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA). Μετά την 
επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας κεφαλαιακής 
αναδιάρθρωσης, ο δείκτης του καθαρού δανεισμού 
προς τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων 
(EBITDA) βελτιώθηκε αγγίζοντας το 4,1. 

Κλάδος Επαγγελματικής Ψύξης
Επιτύχαμε αύξηση των πωλήσεων κατά περίπου 
2% χάρη στη μακροχρόνια συνεργασία μας με 
τους εμφιαλωτές της Coca-Cola στην Ευρώπη. Με 
ευχαριστεί ιδιαιτέρως ότι κερδίσαμε μερίδιο αγοράς 
ως αποτέλεσμα της εστίασής μας στην εδραίωση της 
επιτυχίας που σημειώσαμε με την πρωτοποριακή 
σειρά ICOOL. Στην Ευρώπη, οι επιχειρηματικές μας 
δραστηριότητες στον κλάδο της επαγγελματικής ψύξης 
ευνοήθηκαν και από την προσθήκη ενός νέου μοντέλου 
στη σειρά ανταγωνιστικών ψυγείων Plus. Παράλληλα, 
επεκτείναμε το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων μας με τη 
σειρά Flex, η οποία προσφέρει μεγάλη ευελιξία κατά την 
προώθηση και τοποθέτηση στο σημείο πώλησης. 

Οι επιχειρηματικές μας δραστηριότητες στην Ασία 
επηρεάστηκαν από τις χαμηλότερες επενδύσεις των 
πελατών σε ψυγεία και το κλείσιμο του εργοστασίου 
στην Κίνα στα μέσα του 2016. Για να μετριάσουμε 
αυτόν τον αντίκτυπο και να ενισχύσουμε την παρουσία 
μας στην αγορά προϊόντων μεσαίας κατηγορίας 
τιμών, λανσάραμε τη σειρά SL, μια νέα συμφέρουσα 
σειρά ψυγείων, η οποία είχε πολύ θετική απήχηση 
στους πελάτες μας. Στην Αφρική, οι πωλήσεις μας 
συνέχισαν να μειώνονται το 2017, ως επακόλουθο της 
χαμηλότερης ζήτησης για επαγγελματικά ψυγεία σε 
περιοχές της Ανατολικής και Δυτικής Αφρικής όπου 
εμμένουν οι  αντίξοες συνθήκες της αγοράς. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, το ευνοϊκό μίγμα των 
πωλήσεων, η καλύτερη απορρόφηση του κόστους και 
οι πρωτοβουλίες μείωσης του κόστους οδήγησαν σε  
σημαντική βελτίωση του περιθωρίου EBITDA.
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Κλάδος Υαλουργίας
Οι πωλήσεις στον κλάδο της Υαλουργίας μειώθηκαν 
κατά 2% το 2017, γεγονός που αντικατοπτρίζει κυρίως 
τον δυσμενή αντίκτυπο της υποτίμησης του Νάιρα 
Νιγηρίας και τη χαμηλότερη ετήσια ζήτηση που 
παρατηρήθηκε στις επιχειρήσεις παραγωγής γυάλινων 
φιαλών στη Νιγηρία. Στον τομέα των μεταλλικών 
πωμάτων, οι επιχειρηματικές μας δραστηριότητες  
κατέγραψαν ικανοποιητική απόδοση καθ’ όλη τη 
διάρκεια του έτους, με διψήφιο ποσοστό αύξησης 
των πωλήσεων. 

Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο στον κλάδο της 
Υαλουργίας ήταν η καινοτομία προϊόντων ως 
αποτέλεσμα των πρωτοβουλιών συνεργασίας με 
τους πελάτες. Τα λεπτομερή σχόλια των πελατών μας 
σχετικά με τα  προϊόντα μας και η αξιοποίησή τους 
στη διαδικασία σχεδίασης νέων προϊόντων οδήγησε 
στη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων, όπως στην 
περίπτωση των ελαφριών φιαλών που έχουν οφέλη 
για τους καταναλωτές, τόσο από πλευράς κόστους 
όσο και σε σχέση με το περιβάλλον. 

Σε αυτό το σημείο, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους 
τους ανθρώπους της Frigoglass που εργάζονται 
στους κλάδους της Επαγγελματικής Ψύξης και της 
Υαλουργίας, οι οποίοι παρέμειναν αφοσιωμένοι στην 
εταιρεία και εργάστηκαν σκληρά καθ’ όλη τη διάρκεια 
αυτού του δύσκολου έτους, πάντοτε προσηλωμένοι 
στις αξίες και στον σκοπό της εταιρείας. Σας ευχαριστώ 
για τη συνεχή υποστήριξή σας. 

Προοπτικές
Το 2018, εξακολουθούμε να εστιάζουμε στην 
υλοποίηση των στρατηγικών προτεραιοτήτων μας –
Με Eπίκεντρο τον Πελάτη,Ηγέτης Καινοτομίας, Πρώτα 
η Ποιότητα, Επιτυχημένη Ομάδα, Ολοκληρωμένες 
Υπηρεσίες (Frigoserve) και Ηγεσία Κόστους– με σκοπό 
τον μετασχηματισμό των επιχειρηματικών μας 
δραστηριοτήτων και την ενίσχυση της θέσης μας για 
επίτευξη κερδοφόρας ανάπτυξης. 

Οι προοπτικές που υπάρχουν, ότι οι προηγμένες 
οικονομίες θα αναπτυχθούν ταχύτερα από ό, τι 
αρχικά είχε προβλεφθεί και οι βασικοί πελάτες μας 
θα επιταχύνουν την αντικατάσταση παλιών ψυγείων 
και την τοποθέτηση νέων  ψυγείων στην αγορά, 
υποστηρίζουν την προσδοκία μας για περαιτέρω 
ανάπτυξη φέτος.

Υπάρχουν πολλά έργα τα οποία βρίσκονται σε 
εξέλιξη και θα μας βοηθήσουν να αξιοποιήσουμε 
τις επιχειρηματικές δυνατότητές μας και 
να προχωρήσουμε μπροστά. Τα έργα αυτά 
περιλαμβάνουν το Πρόγραμμα Ποιοτικού 
Μετασχηματισμού, που αποσκοπεί στην ενίσχυση 
της κουλτούρας, των διαδικασιών και των 
επιδόσεων ποιότητας, καθώς και την επέκταση των 
προσφερόμενων υπηρεσιών μας στην Κεντρική 
Ευρώπη. Περιλαμβάνουν, επίσης, την εφαρμογή του 
Σχεδιασμού για την Κατασκευή και τη Συναρμολόγηση 
(DFMA) στις παραγωγικές δραστηριότητες, την 
έναρξη λειτουργίας του Frigoglass Academy, 
ενός διαδικτυακού εργαλείου που θα εκπαιδεύει 
συστηματικά το ανθρώπινο δυναμικό μας σχετικά με 
πολιτικές που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα, καθώς 
και πολλά άλλα έργα. 

Στον κλάδο της Υαλουργίας, ανακοινώσαμε πρόσφατα 
τη σύναψη συμφωνίας πώλησης της επιχείρησης 
παραγωγής γυάλινων φιαλών στο Ντουμπάι. 
Η συναλλαγή αυτή εντάσσεται στη στρατηγική 
της Frigoglass και θα επιτρέψει στην εταιρεία να 
επικεντρωθεί στον κλάδο Επαγγελματικής Ψύξης και 
στις υψηλής ανάπτυξης δραστηριότητες Υαλουργίας 
στη Νιγηρία.

Το 2018, αυξάνουμε επίσης τις επενδύσεις 
προκειμένου να υποστηρίξουμε την αναμενόμενη 
αύξηση της ζήτησης στις επιχειρήσεις υαλουργίας 
στη Νιγηρία, μέσω της αύξησης της παραγωγικής 
ικανότητας, καθώς και μέσω έργων βελτιστοποίησης 
του κόστους και βελτίωσης της αποδοτικότητας στον 
κλάδο  επαγγελματικών ψυγείων.  

Τα προσεχή έτη θα διατηρήσουμε την ηγετική 
μας θέση στον τομέα της βιωσιμότητας και θα 
συνεχίσουμε να δημιουργούμε αξία για τους μετόχους, 
τους πελάτες, τους ανθρώπους μας και τις κοινότητες 
όπου δραστηριοποιούμαστε. Χάρη στην απαρέγκλιτη 
προσήλωσή μας στις στρατηγικές μας προτεραιότητες,  
και την αφοσίωση και ενέργεια μιας καταπληκτικής 
ομάδας, προσμένω ότι το 2018 θα είναι ένα έτος κατά 
το οποίο θα σημειωθεί ακόμη μεγαλύτερη πρόοδος για 
τη Frigoglass.  

Νικόλαος Μαμουλής
Διευθύνων Σύμβουλος

Διαθέτουμε 
την κατάλληλη 
στρατηγική, 
τις σωστές 
προτεραιότητες και 
τη σωστή εταιρική 
κουλτούρα για να 
αξιοποιήσουμε την 
πλήρη δυναμική 
της Frigoglass και 
να ανταποκριθούμε 
στις ταχέως 
μεταβαλλόμενες 
ανάγκες των 
πελατών και των 
συνεργατών μας σε 
όλον τον κόσμο.   

Frigoglass
Ετήσια Έκθεση 2017


