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Disclaimer
Για τους σκοπούς των πληροφοριών που περιέχονται στην παρούσα και για λόγους αποποίησης ευθύνης, η παρούσα παρουσίαση αποτελείται από τις διαφάνειες που ετοίμασε η Frigoglass Α.Β.Ε.Ε (η “Frigoglass” ή η “Εταιρεία”

και από κοινού με τις ενοποιημένες θυγατρικές ο “Όμιλος”).

Ορισμένες πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα παρουσίαση αποτελούν “προβλέψεις μελλοντικής απόδοσης”, που βασίζονται σε σημερινές εκτιμήσεις και παραδοχές αναφορικά με μελλοντικά γεγονότα και οι

οποίες γίνονται αντιληπτές από τη χρήση όρων όπως “μπορεί”, “θα”, “πρέπει”, “αναμένει”, “προσβλέπει”, “υπολογίζει”, “προτίθεται”, “συνεχίζει” ή “εκτιμά” ή το αντίθετο αυτών ή άλλες παραλλαγές της ανωτέρω ορολογίας ή άλλου

είδους εκτιμήσεων, ή εν γένει δηλώσεων που δεν αποτελούν δηλώσεις ιστορικών γεγονότων και εμπεριέχονται στην παρούσα παρουσίαση. Οι εν λόγω προβλέψεις μελλοντικής απόδοσης υπόκεινται, μεταξύ άλλων, σε

επιχειρηματικούς, οικονομικούς και ανταγωνιστικούς κινδύνους, αβεβαιότητες και άλλες συγκυρίες, που συνδέονται με παράγοντες που βρίσκονται εκτός της σφαίρας ελέγχου της Frigoglass και που δεν δύνανται να αξιολογηθούν

επακριβώς, και που θα μπορούσαν να διαφοροποιήσουν σημαντικά τα πραγματικά περιστατικά, αποτελέσματα ή την πραγματική απόδοση της Εταιρείας ή/και του Ομίλου από όσα αποτυπώνονται ή αναφέρονται στις προβλέψεις

μελλοντικής απόδοσης ή στις σχετικής εκτιμήσεις. Επίσης, οι εν λόγω προβλέψεις μελλοντικής απόδοσης ανατρέχουν στη ημερομηνία που φέρει τα παρόν έγγραφο και για αυτό δεν θα πρέπει κανείς να στηρίζεται ανεπιφύλακτα

σε αυτές. Η Frigoglass δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση να δημοσιεύσει οποιαδήποτε επικαιροποίηση των προβλέψεων μελλοντικής απόδοσης προκειμένου αυτές να αποτυπώνουν γεγονότα ή περιστάσεις

μεταγενέστερες της ημερομηνίας του παρόντος εγγράφου. Για μία πιο αναλυτική περιγραφή των κυριότερων κινδύνων που θα μπορούσαν να διαφοροποιήσουν σημαντικά τα πραγματικά αποτελέσματα από όσα αποτυπώνονται

ή αναφέρονται στις προβλέψεις μελλοντικής απόδοσης, παρακαλούμε όπως ανατρέξετε στις ενδιάμεσες και ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Frigoglass όπως αυτές δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα

www.frigoglass.com.

Η εν λόγω παρουσίαση περιλαμβάνει και ορισμένες μη ελεγμένες και προς επισκόπηση αρχικές ενδιάμεσες οικονομικές πληροφορίες όπως ετοιμάστηκαν από την Εταιρείας και τις θυγατρικές της, οι οποίες σε διάφορα σημεία

βασίζονται σε πληροφορίες και εκτιμήσεις της διοίκησης. Δεν θα πρέπει κανείς να βασίζεται ανεπιφύλακτα στις ανωτέρω μη ελεγμένες και προς επισκόπηση αρχικές ενδιάμεσες οικονομικές πληροφορίες καθώς δεν αποτελούν

ένδειξη για μελλοντικά γεγονότα. Επίσης, οι οικονομικές πληροφορίες που αναφέρονται στην παρούσα για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016 προέρχονται από τις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του

2017, οι οποίες επαναδιατύπωσαν ορισμένες από τις οικονομικές πληροφορίες του 2016. Στην παρουσίαση υπάρχουν και ορισμένες οικονομικές πληροφορίες που αφορούν στην περίοδο πριν από το 2016. Η παρουσίαση δεν

περιέχει πληροφορίες από τις ελεγμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις για οποιαδήποτε περίοδο πριν από το 2016 και οι ανεξάρτητοι ελεγκτές δεν έχουν σχετικά επισκοπήσει, ελέγξει ή προβεί σε οποιεσδήποτε ενέργειες

αναφορικά με τα μεγέθη που αναφέρονται εκεί, ούτε έχουν εκφέρει άποψη ή παράσχει οποιασδήποτε μορφής επιβεβαίωση σχετικά. Δεν δύναται να υπάρξει επιβεβαίωση ότι ακόμα και εάν είχαν ελεγχθεί ή επισκοπηθεί οι εν λόγω

πληροφορίες δεν θα υπήρχαν διαφορές (ακόμα και σημαντικές) σε σχέση με τις οικονομικές πληροφορίες που περιλαμβάνονται εκεί. Οι οικονομικές πληροφορίες για τις χρήσεις πριν από το 2016 δεν μπορούν να συγκριθούν με

πληροφορίες μεταγενέστερων περιόδων, στις οποίες έχουν ήδη επέλθει συγχωνεύσεις αλλά και αλλαγές στη λογιστική πολιτική.

Οι λεπτομέρειες αναφορικά με την αγορά και την ανταγωνιστική θέση της Εταιρείας που αναφέρονται στην παρουσίαση προέρχονται από δημοσιεύσεις και έρευνες τρίτων παρόχων. Υπάρχουν περιορισμοί ως προς τη

διαθεσιμότητα, την ακρίβεια, την πληρότητα και τη συγκρισιμότητα των ανωτέρω πληροφοριών. Παρόλο που η Εταιρεία θεωρεί ότι οι πληροφορίες για τον κλάδο και την αγορά που προέρχονται από τρίτους παρόχους είναι

ακριβείς και ορθές, ούτε η Εταιρεία ούτε οποιαδήποτε από τις οντότητες του Ομίλου ή εκ των συνδεδεμένων εταιρειών, τα διευθυντικά στελέχη, τους υπαλλήλους, τους συμβούλους, τους εκπροσώπους τους ή οποιοδήποτε άλλο

πρόσωπο έχουν ανεξάρτητα επιβεβαιώσει το περιεχόμενο των εν λόγω πληροφοριών ή έπρεπε να έχουν επιβεβαιώσει ότι οι εν λόγω πληροφορίες παραμένουν ακριβείς κατά την ημερομηνία της παρουσίασης και ουδείς εκ της

Εταιρείας, των οντοτήτων του Ομίλου ή εκ των συνδεδεμένων εταιρειών, των διευθυντικών στελεχών, των υπαλλήλων, των συμβούλων, των εκπροσώπων τους ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο δίνει οποιαδήποτε επιβεβαίωση για

την ακρίβεια αυτών.

Εκτός εάν άλλως αναφέρεται ρητώς, οι πληροφορίες αναφορικά με τη θέση της Εταιρείας στην αγορά και το μερίδιό της βασίζονται σε εκτιμήσεις της διοίκησης από πληροφορίες σχετιζόμενες με τον όγκο πωλήσεων στις υπό

κρίση αγορές (βασιζόμενες στις συνήθεις μονάδες μέτρησης) κατόπιν συλλογής από το τμήμα πωλήσεων της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017. Οι εκτιμήσεις της Εταιρείας εμπεριέχουν κινδύνους και

αβεβαιότητες που υπόκεινται σε αλλαγή λόγω διάφορων παραγόντων. Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν υφίστανται διαθέσιμες πληροφορίες από ανεξάρτητα τρίτα μέρη (είτε οργανισμούς εμπορίου, κυβερνητικές υπηρεσίες ή

άλλους οργανισμούς) που θα μπορούσαν να πιστοποιήσουν τις αναλύσεις και τις εκτιμήσεις που σχετίζονται με την αγορά, υποχρεώνοντας την Εταιρεία να βασίζεται στις δικές της εσωτερικές εκτιμήσεις αναφορικά με την αγορά

ψυγείων επαγγελματικής χρήσης και εμφιάλωσης, τη θέση της στις εν λόγω αγορές, το μερίδιό της στην αγορά και το αντίστοιχο μερίδιο στην αγορά άλλων συμμετεχόντων βασιζόμενη στην εμπειρία και γνώση της επί των

ανωτέρω αγορών, τη δικιά της έρευνα αναφορικά με τις συνθήκες της αγοράς και τον έλεγχό της αναφορικά με τα δημοσιεύματα που αφορούν στις αγορές, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών που καθίστανται δημοσίως

γνωστές από τους ανταγωνιστές, τους προμηθευτές ή τους πελάτες της. Οι έρευνες και αναλύσεις αναφορικά με τις αγορές βασίζονται συχνά σε πληροφορίες και παραδοχές που ενδέχεται να μην είναι ακριβείς ή τεχνικά ορθές,

και η μεθοδολογία τους ενδέχεται να υπόκειται σε εικασίες και προβλέψεις μελλοντικής απόδοσης. Παρόλο που η Εταιρεία έχει εξετάσει και βασίσει τις εκτιμήσεις της σε πληροφορίες αναφορικά με την αγορά και τους κλάδους

δραστηριότητάς της που προέρχονται από εξωτερικές πηγές, δεν δίνει οποιαδήποτε επιβεβαίωση ούτε εγγυάται την ακρίβεια και ορθότητα των πληροφοριών αναφορικά με την αγορά και τους κλάδους δραστηριότητάς της που

αναφέρονται στην παρουσίαση και δεν έχει ελέγξει το περιεχόμενό τους σε ανεξάρτητη βάση. Παρομοίως, παρόλο που η Εταιρεία θεωρεί τις εσωτερικές της εκτιμήσεις ως εύλογες, αυτές δεν έχουν επαληθευτεί από ανεξάρτητες

πηγές και δεν μπορεί να σας παρέχει εγγύηση ότι οι εν λόγω παραδοχές είναι ακριβείς ή ορθά αποτυπώνουν τη θέση μας στον κλάδο δραστηριότητάς μας. Ενδέχεται, δε, να διαφέρουν από τις εκτιμήσεις που κάνουν οι

ανταγωνιστές της Εταιρείας ή τρίτοι ανεξάρτητοι προς την Εταιρεία. Συνακόλουθα, τα στατιστικά στοιχεία αναφορικά με την αγορά που περιέχονται στην παρουσίαση πρέπει να επισκοπούνται με προσοχή και η Εταιρεία δεν δίνει

οποιαδήποτε επιβεβαίωση αναφορικά με την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιέχονται στην παρουσίαση.

Ορισμένα οικονομικά στοιχεία που περιέχονται στην παρουσίαση αποτελούν στοιχεία μη περιλαμβανόμενα στα ΔΠΧΑ (non‐IFRS financial measures). Τα εν λόγω στοιχεία, όπως ορίζονται από την Εταιρεία, ενδέχεται να μην είναι

συγκρίσιμα με τα αντιστοίχως οριζόμενα στοιχεία όπως αυτά παρουσιάζονται από άλλες εταιρείες, ούτε πρέπει να θεωρούνται ως εναλλακτική σε ιστορικά οικονομικά αποτελέσματα ή άλλες ενδείξεις απόδοσης σύμφωνα με τα

ΔΠΧΑ. Ορισμένες δηλώσεις στην παρουσίαση αναφορικά με την αγορά και τα στοιχεία ανταγωνισμού βασίζονται σε εσωτερικές αναλύσεις της Εταιρείας, που εμπεριέχουν ορισμένες παραδοχές και εκτιμήσεις. Οι εν λόγω

εσωτερικές αναλύσεις δεν έχουν επαληθευτεί από ανεξάρτητη πηγή και δεν δύναται να υπάρξει εγγύηση ότι οι εν λόγω παραδοχές ή εκτιμήσεις είναι ακριβείς. Ως εκ τούτου, δεν θα πρέπει κανείς να βασίζεται ανεπιφύλακτα στις

πληροφορίες που εμπεριέχονται στην παρουσίαση και αφορούν στον κλάδο δραστηριότητας, στην αγορά ή στην ανταγωνιστική θέση της Εταιρείας.

Ορισμένες πληροφορίες που εμπεριέχονται στην παρουσίαση στηρίζονται σε αρχικά αποτελέσματα και εκτιμήσεις και δεν αποτελούν δήλωση αναφορικά με τα συνολικά οικονομικά και λειτουργικά αποτελέσματα της χρήσης που

έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019. Οι ανωτέρω πληροφορίες προετοιμάστηκαν από τη διοίκηση της Εταιρείας, η οποία φέρει και την ευθύνη για αυτές. Η PricewaterhouseCoopers S.A. δεν έχει επισκοπήσει, ελέγξει, συμφωνήσει σε

ή εφαρμόσει διαδικασίες αναφορικά με τις ανωτέρω ενδεικτικές οικονομικές πληροφορίες. Επίσης, η PricewaterhouseCoopers S.A. δεν εκφράζει άποψη ή οιασδήποτε μορφής επιβεβαίωση αναφορικά με τις ανωτέρω

πληροφορίες.. Τα ενδεικτικά αυτά αποτελέσματα προέρχονται από τη διοίκηση και όχι από τα μη ελεγμένα ενδιάμεσα οικονομικά αποτελέσματα τα οποία θα σχεδιασθούν σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ. Οι ενδεικτικές αυτές εκτιμήσεις

βασίζονται σε μία σειρά παραδοχών οι οποίες υπόκεινται σε εγγενείς αβεβαιότητες και αλλαγή. Επιπρόσθετα, παρόλο που η διοίκηση θεωρεί ότι οι ανωτέρω εκτιμήσεις είναι εύλογες, τα τελικά αποτελέσματα ενδέχεται να

διαφέρουν από τα ενδεικτικά αυτά αποτελέσματα και τις αρχικές εκτιμήσεις, και δει σε σημαντικό βαθμό.

Τα γεγονότα, οι γνώμες και οι εκτιμήσεις που αναφέρονται στην παρούσα δεν έχουν επαληθευθεί σε ανεξάρτητη βάση και ούτε ο Όμιλος ούτε οποιαδήποτε από τις συνδεδεμένες με αυτόν εταιρείες ή οι εκπρόσωποί τους δεν

δίνουν οποιαδήποτε επιβεβαίωση ή εγγύηση, ρητά ή όχι, αναφορικά με την επίτευξη ή το εύλογο τυχόν μελλοντικών προβλέψεων, διοικητικών στόχων, εκτιμήσεων, αναμενόμενων αποτελεσμάτων ή επιστροφών όπως

αναφέρονται στην παρούσα, ή την ακρίβεια, την πληρότητα ή το εύλογο της ίδιας της παρουσίασης ή οποιασδήποτε πληροφορίας ή γνώμης που εμπεριέχεται σε αυτή, ή των παραδοχών επί των οποίων βασίστηκαν ή

οποιασδήποτε έγγραφης ή προφορικής επικοινωνίας που έλαβε χώρα προς του λήπτες της πληροφορίας ή τους εκπροσώπους αυτών, οι οποίοι δεν πρέπει να στηρίζονται ανεπιφύλακτα σε αυτές.

.
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Περιληπτική Ενημέρωση έτους 2019

 Οι πωλήσεις και το EBITDA του κλάδου Επαγγελματικής Ψύξης να αυξηθούν κατά περίπου 16-17% 

και 47-49%, αντίστοιχα. Η αύξηση αυτή αντικατοπτρίζει επενδύσεις από πελάτες σε επαγγελματικά 

ψυγεία στην Ευρώπη, καθώς και τις πρωτοβουλίες εξοικονόμησης του κόστους παραγωγής. 

 Οι πωλήσεις και το EBITDA του κλάδου Υαλουργίας να αυξηθούν κατά περίπου 11-12%  και 17-19%, 

αντίστοιχα, ως αποτέλεσμα της αύξησης του όγκου πωλήσεων γυάλινων φιαλών και μεταλλικών 

πωμάτων, καθώς και των πρωτοβουλιών αύξησης των τιμών στην Νιγηρία.

 Οι πωλήσεις και EBITDA του Ομίλου αναμένονται να αυξηθούν κατά περίπου 15-16%  και 30-32%, 

αντίστοιχα. 

 Οι κεφαλαιακές δαπάνες να ανέλθουν σε περίπου €28-30 εκατ. το 2019

Σύμφωνα με τα μη-ελεγμένα προκαταρτικά οικονομικά αποτελέσματα από διοικητική 

πληροφόρηση καθώς και την έως τώρα πληροφόρηση, η Frigoglass αναμένει:
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Η Frigoserve αποτελεί βασικό παράγοντα διαφοροποίησης στον κλάδο 
Επαγγελματικής Ψύξης (ICM)
Το διεθνές δίκτυο της Frigoserve αποτελείται από 13 γραφεία, εξυπηρετώντας πελάτες σε πάνω από 100 

χώρες παγκοσμίως
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Χαρτοφυλάκιο παρεχόμενων υπηρεσιών

Η Παρουσία της Frigoserve στην Ευρώπη και ΑφρικήΕξέλιξη των Καθαρών Πωλήσεων

Τεχνική Υποστήριξη

Εγκαταστάσεις ψυγείων 

στην αγορά

Επισκευές

Αλλαγή αισθητικών

Ανταλλακτικά

Μεταφορά και Αποθήκευση

Ποσά σε εκατ. ευρώ

NGA

KEN

SA

NGA

Τεχνική Υποστήριξη μέσω Συνεργατών

Κέντρα επισκευών

Ευρωπαϊκό σημείο συγκέντρωσης και διανομής ανταλλακτικών

Κεντρικό Γραφείο Δυτικής Ευρώπης

% στις συνολικές Καθαρές Πωλήσεις του κλάδου 

Επαγγελματικής Ψύξης

5% 9% 16%

Τελευταίοι 12 μήνες  

Σεπτέμβριος 2019

https://thenounproject.com/term/house/2031729
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Επαγγελματική Ψύξη: Ηγετική παρουσία στις αγορές δραστηριοποίησης

Κορυφαίος προμηθευτής Επαγγελματικών Ψυγείων (ICM) στις αγορές δραστηριοποίησης

Στρατηγική για τις αναδυόμενες αγορέςΣτρατηγική για τις αναπτυγμένες αγορές

Μερίδιο αγοράς στην Ευρώπη

37%

Μερίδιο αγοράς στην Ασία

13%

Μερίδιο αγοράς στην Αφρική

20%

1

32

Estimated market share per region

Frigoglass ICM βασικές περιοχές δραστηριοποίησης (1)

Εδραιωμένη παρουσία με ευρεία γκάμα προϊόντων καθώς και 

ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη

Προώθηση καινοτομίας, ενεργειακώς αποδοτικά προϊόντα με 

πλήρη γκάμα υπηρεσιών μετά από την πώληση  

Σημειώσεις:
1. Τα μερίδια αγοράς βασίζονται σε δεδομένα του έτους 2017 και αποτελούν εκτιμήσεις της Frigoglass 

1

3

2

Βασικοί πελάτες
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Frigoglass: Δυναμικότητα των 

κλιβάνων (χιλιάδες τόνοι γυαλιού ανά 

έτος)

Ετήσια δαπάνη για ποτά και 

αναψυκτικά στη Νιγηρία        

(σε δισ. δολάρια ΗΠΑ)
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Κλάδος Υαλουργίας: Ηγετική παρουσία στην αγορά που συνδυάζεται με επενδύσεις που 
ενισχύουν την περαιτέρω ανάπτυξη 

Πηγή: BMI Research

Επέκταση της δυναμικότητας για την εξυπηρέτηση της αυξανόμενης ζήτησης
Κύρια χαρακτηριστικά του κλάδου 

Υαλουργίας (Νιγηρία)

Αναπτυσσόμενη Αγορά

 Συνεχή και ισχυρή αύξησης της 

ζήτησης

 Εδραιωμένη και ηγετική παρουσία 

 Μακροχρόνια απαγόρευση 

εισαγωγών από τρίτες χώρες

Επέκταση της δυναμικότητας

 €25-30 εκατ. επένδυση

 35 χιλιάδες τόνοι ανά έτος επιπλέον 

δυναμικότητας

 NNPB τεχνολογία και αύξηση της 

αποδοτικότητας

Ηγετική θέση στην αγορά

 65% μερίδιο αγοράς στη Δυτική 

Αφρική (2)

 Μοναδικός παραγωγός με πολλαπλές 

μονάδες παραγωγής στην Νιγηρία

 3 κλίβανοι που μπορούν να 

παράγουν 3 χρώματα ταυτόχρονα 

ώστε να ελαχιστοποιούνται οι 

αλλαγές χρωμάτων στους κλιβάνους

 Ικανοποίηση της ζήτησης και ευελιξία

Επέκταση της δυναμικότητας από το 2020 για να ικανοποιηθεί η αυξανόμενη ζήτηση

Σημειώσεις:
1. Αναμενόμενη δυναμικότητα υπολογιζόμενη με βάση τη δυναμικότητα του 2019  + την ετήσια αύξηση της δυναμικότητας λόγω της ανακατασκευής ενός κλιβάνου στην πόλη 

Agbara της πολιτείας Ogun στη Νιγηρία.
2. Τα μερίδιο αγοράς βασίζεται σε δεδομένα του έτους 2018 και αποτελεί εκτίμηση της Frigoglass 

(1)

Αναμενόμενη(Τρέχουσα)

Δυναμικότητα των κλιβάνων 

(χιλιάδες τόνοι ανά έτος) 

γυαλιού ανά έτος)

Ετήσια δαπάνη για ποτά και αναψυκτικά 

στη Νιγηρία  (σε δισ. δολάρια ΗΠΑ)



2019

7

Στρατηγικές προτεραιότητες

Ενίσχυση του μεριδίου αγοράς στις 

ανεπτυγμένες αγορές

Αξιοποίηση της δυναμικής των 

αναδυόμενων αγορών

Πελατοκεντρική καινοτομία και 

κορυφαία εξυπηρέτηση πελατών

Έλεγχος του κόστους και βελτίωση 

των ταμειακών ροών

Αξιοποίηση της υπάρχουσας πελατειακής βάσης, ενεργειακώς αποδοτικά 

προϊόντα, επέκταση πελατειακής βάσης 

Περαιτέρω εμπορική διείσδυση στην αγορά χαμηλού κόστους 

επαγγελματικών ψυγείων (ICM) 

Στρατηγική συνεργασία με εξωτερικούς παραγωγούς

Αύξηση της δυναμικότητας παραγωγής γυάλινων φιαλών με σκοπό την 

ικανοποίηση της αυξανόμενης ζήτησης

Επέκταση της πελατειακής βάσης της Frigoserve

Στρατηγικές πρωτοβουλίες για τη βελτίωση του τρόπου προμηθειών

Design-to-cost και απλοποίηση παραγωγικών διαδικασιών

Υλοποίηση SAP που αναμένεται να συμβάλλει στη βελτίωση της διαχείρισης 

των αποθεμάτων  και στη μείωση των λειτουργικών εξόδων

Συνετή χρηματοοικονομική 

διαχείριση/ μείωση καθαρού 

δανεισμού

Προσήλωση στο στόχο για αύξηση των ταμειακών ροών και σταδιακή 

μείωση του καθαρού δανεισμού


