
Το 2017 ήταν ένα κρίσιμο έτος για την ενίσχυση των θεμελίων στα 
οποία στηρίζεται η μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξή μας. Η επιτυχής 
ολοκλήρωση της διαδικασίας κεφαλαιακής αναδιάρθρωσης στα τέλη του 
2017 αποτελεί ένα τεράστιο άλμα στην πορεία μας προς την επιστροφή 
σε κερδοφόρα ανάπτυξη και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας. 

Το μεγαλύτερο μέρος του 2017, επηρεάστηκε από 
τις αβεβαιότητες της αναδιάρθρωσης και λιγότερο 
από την κατάσταση της παγκόσμιας οικονομίας. 
Με δεδομένο αυτό, η εταιρεία μας διαχειρίστηκε 
επιτυχώς τις υποθέσεις της, εξισορροπώντας 
τις σχέσεις της με πελάτες, προμηθευτές και 
εργαζομένους. Με το κλείσιμο της αναδιάρθρωσης 
το τέταρτο τρίμηνο, συνεχίστηκε η σταθερότητα 
και κατορθώσαμε να επιτύχουμε μια μικρή 
αύξηση για το 2017, μετά από αρκετά χρόνια 
πτωτικής πορείας.

Στο μεταξύ, οι παγκόσμιες τάσεις αλλάζουν τα 
επενδυτικά μοτίβα των πελατών μας στον τομέα 
της ψύξης. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του 
λιανικού εμπορίου δημιουργεί τόσο ευκαιρίες όσο 
και προκλήσεις στον κλάδο μας. Για παράδειγμα, 
οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί χρησιμοποιούνται 
ολοένα και πιο συστηματικά στον κλάδο 
επαγγελματικών ψυγείων, μια πραγματικότητα 
στην οποία καλούμαστε να προσαρμοστούμε. Τα 
επαγγελματικά ψυγεία προωθούν την αυθόρμητη 
κατανάλωση σε καταστήματα λιανικής και σε 
άλλα φυσικά καταστήματα λιανεμπορίου, ενώ 
δεν προσθέτουν αξία στις διαδικτυακές πωλήσεις 
των πελατών μας οι οποίες κερδίζουν έδαφος. 
Από την άλλη μεριά, η χρήση του Διαδικτύου 
των Πραγμάτων (ΙοΤ) επιταχύνει τον ψηφιακό 
μετασχηματισμό του κλάδου μας, παρέχοντας 
στους πελάτες μας επιλογές συνδεσιμότητας των 
ψυγείων. Η εταιρεία μας πρωτοπορεί σε αυτές 
τις λύσεις συνδεσιμότητας που παρέχουν στους 
πελάτες μας ανάλυση δεδομένων, ενισχύουν τις 
πωλήσεις ποτών και αναψυκτικών και μειώνουν τα 
λειτουργικά έξοδα.

Οι προτιμήσεις των καταναλωτών σε σχέση με τα 
αναψυκτικά και τα ποτά εξελίσσονται ταχύτατα, 
καθιστώντας εξαιρετικά σημαντικό για τους 
πελάτες μας να βρίσκονται ένα βήμα μπροστά 
από τις καταναλωτικές τάσεις. Οι τάσεις αυτές 
αφορούν ανθρακούχα ποτά και αναψυκτικά με 
λίγες ή καθόλου θερμίδες, προϊόντα με ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά, και καθοδηγούν τους πελάτες 
μας να προσαρμόσουν το merchandizing στα 
ψυγεία τους. Οι μακροχρόνιες συνεργασίες μας 
με παγκόσμιες εταιρείες αναψυκτικών και ποτών 
και η βαθιά γνώση των αναγκών merchandizing 
μέσα σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον 
αποτελούν τη ραχοκοκαλιά των καινοτόμων 
λύσεων που προσφέρουμε.  

Κατά τη διάρκεια του έτους, σημειώσαμε 
περαιτέρω πρόοδο ως προς την εφαρμογή 
των στρατηγικών προτεραιοτήτων μας, 
εξακολουθώντας να τοποθετούμε τον πελάτη 
στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων μας. Το έτος 
χαρακτηρίστηκε επίσης από την επιτυχημένη 
επέκταση των σειρών ICOOL και Smart, με τις 
πωλήσεις να αυξάνονται κατά 50% κατά τη 
διάρκεια του προηγούμενου έτους, αλλά και από 
την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων για την κάλυψη 
της αυξανόμενης ζήτησης για ποιοτικά ψυγεία σε 
ανταγωνιστικές τιμές για στοχευμένες αγορές. Με 
ικανοποίηση διαπιστώνω ότι η ισχυρή εστίαση 
που κάναμε σε καινοτόμα προϊόντα αποδίδει, 
οδηγώντας σε αύξηση του μεριδίου αγοράς. Στον 
κλάδο της Υαλουργίας, εστιάσαμε στην προϊοντική 
καινοτομία για να επεκτείνουμε την πελατειακή 
μας βάση στη Νιγηρία. Παράλληλα, ξεκινήσαμε τη 
διαδικασία πώλησης της επιχείρησης παραγωγής 
γυάλινων φιαλών στο Ντουμπάι που παρουσίαζε 
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πτωτική πορεία, η οποία επιτυχώς οδήγησε σε 
μια συμφωνία πώλησης το 2018. Συνεχίσαμε 
επίσης να υλοποιούμε τις πρωτοβουλίες σχετικά με 
την ηγεσία κόστους για να ενισχύσουμε 
την κερδοφορία. 

Στη Frigoglass, η βιώσιμη ανάπτυξη βρίσκεται στον 
πυρήνα της φιλοσοφίας μας. Το 2017, συνεχίσαμε 
να ενσωματώνουμε τη βιωσιμότητα στον τρόπο 
με τον οποίο ασκούμε την επιχειρηματική μας 
δραστηριότητα, κάτι το οποίο ήταν εμφανές σε 
όλους τους πυλώνες βιωσιμότητας στους οποίους 
βασιζόμαστε: αγορά, περιβάλλον, χώρος εργασίας 
και κοινωνία. Το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων 
μας απέκτησε ακόμη πιο οικολογικό χαρακτήρα, 
οι δραστηριότητές μας έγιναν ακόμη πιο φιλικές 
προς το περιβάλλον και η συμβολή μας για έναν 
καλύτερο κόσμο έγινε πιο ουσιαστική. Σε αυτό 
το πλαίσιο, λάβαμε Χρυσή Διάκριση από την 
EcoVadis για τις υπεύθυνες επιχειρηματικές 
πρακτικές μας, με αποτέλεσμα να καταταχθεί 
η εταιρεία στο κορυφαίο 2% όλων των 
προμηθευτών παγκοσμίως.

Τον Οκτώβριο του 2017, ανακοινώσαμε την 
παραίτηση των κ.κ. Ιωάννη Ανδρουτσόπουλου, 
Δώρου Κωνσταντίνου και Βασιλείου Φουρλή 
από τη θέση τους ως μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου. Θα ήθελα να τους ευχαριστήσω 
όλους για την ακλόνητη αφοσίωσή τους και την 
πολύτιμη συνεισφορά τους κατά τη διάρκεια της 
θητείας τους στη Frigoglass. Θα ήθελα επίσης να 
καλωσορίσω τα νέα μέλη μας, τους κ.κ. Jeremy 
Jensen, Ιορδάνη Αϊβαζή και Stephen Graham 
Bentley ως ανεξάρτητα, μη εκτελεστικά μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίοι φέρουν 
σημαντική και μακροχρόνια εμπειρία στον 
τομέα των οικονομικών και της διοίκησης. 
Η συνεισφορά τους θα είναι πολύτιμη για το 
Διοικητικό Συμβούλιο.

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους 
μετόχους, τους πελάτες, τους συνεργάτες και τους 
εργαζομένους μας για τη σημαντική συνεισφορά 
τους καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Το 2018 και 
τα έτη που θα ακολουθήσουν, θα παραμείνουμε 
εστιασμένοι στην παροχή καινοτομίας σε όλες 
τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες, στην 
αποτελεσματική λειτουργία μας με σκοπό τη 
δημιουργία βιώσιμης αξίας για τους μετόχους, 
και στη λειτουργία της επιχείρησής μας κατά 
τρόπο που να συμβάλλει στη δημιουργία ενός 
καλύτερου κόσμου.  
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