Περιληπτική Ενημέρωση για το Έτος 2019
Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2020 – Η Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. («Frigoglass») ανακοινώνει ότι, με βάση τα μηελεγμένα προκαταρτικά οικονομικά αποτελέσματα από διοικητική πληροφόρηση και την έως τώρα
πληροφόρηση, αναμένει τις πωλήσεις και EBITDA του κλάδου Επαγγελματικής Ψύξης να αυξηθούν κατά
περίπου 16-17% και 47-49%, αντίστοιχα, για το έτος 2019. Η αύξηση αυτή αντικατοπτρίζει επενδύσεις από
πελάτες σε επαγγελματικά ψυγεία στην Ευρώπη, καθώς και τις πρωτοβουλίες εξοικονόμησης του κόστους
παραγωγής.
Η Frigoglass αναμένει τις πωλήσεις και EBITDA του κλάδου Υαλουργίας να αυξηθούν κατά περίπου 11-12%
και 17-19%, αντίστοιχα, για το έτος 2019, ως αποτέλεσμα της αύξησης του όγκου πωλήσεων γυάλινων
φιαλών και μεταλλικών πωμάτων, καθώς και των πρωτοβουλιών αύξησης των τιμών στην Νιγηρία.
Ως αποτέλεσμα, οι πωλήσεις και EBITDA του Ομίλου αναμένονται να αυξηθούν κατά περίπου 15-16% και
30-32%, αντίστοιχα, για το έτος 2019.
Η Frigoglass αναμένει το ύψος των κεφαλαιακών δαπανών σε περίπου €28-30 εκατ. για το έτος 2019.
Επιπλέον, η Frigoglass έχει αναρτήσει στον ιστότοπό της παρουσίαση με περισσότερες πληροφορίες. Η
παρουσίαση μπορεί να βρεθεί ηλεκτρονικά στο https://www.frigoglass.com/el/presentations/.
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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 13:30 στις 24 Ιανουαρίου 2020.
Οι ανωτέρω πληροφορίες 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 ενδεικτικές πληροφορίες προετοιμάστηκαν από τη διοίκηση της Frigoglass,
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 θεωρούμε 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. Ως εκ τούτου, δεν θα πρέπει
να βασίζεστε ανεπιφύλακτα στις εν λόγω πληροφορίες.

Προβλέψεις μελλοντικής απόδοσης
Η παρούσα ανακοίνωση ενδέχεται να περιέχει προβλέψεις μελλοντικής απόδοσης. Οι εν λόγω προβλέψεις
γίνονται αντιληπτές με τη χρήση όρων όπως “θεωρεί”, “εκτιμά”, “αναμένει”, “προσβλέπει”, “επιδιώκει”,
“μπορεί”, “θα” ή “πρέπει” ή, σε κάθε περίπτωση, το αντίθετο αυτών ή άλλες παραλλαγές της ανωτέρω
ορολογίας. Οι εν λόγω προβλέψεις περιλαμβάνουν κάθε γεγονός που δεν αποτελεί δήλωση ιστορικού
γεγονότος και περιλαμβάνουν δηλώσεις αναφορικά με τις προθέσεις, τις αντιλήψεις ή τις υφιστάμενες
επιδόσεις της Frigoglass ή των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών, ως προς τα λειτουργικά αποτελέσματα,
την οικονομική κατάσταση, τη ρευστότητα, τις προοπτικές, την ανάπτυξη, τις στρατηγικές καθώς και τους
τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η Frigoglass ή οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες. Από τη φύση
τους, οι προβλέψεις μελλοντικής απόδοσης ενέχουν κινδύνους και αβεβαιότητες καθώς σχετίζονται με
γεγονότα και εξαρτώνται από περιστάσεις που μπορεί είτε να υπάρξουν είτε όχι στο μέλλον. Εφιστούμε
την προσοχή των αναγνωστών ότι οι προβλέψεις μελλοντικής απόδοσης δεν αποτελούν εγγύηση
αναφορικά με τη μελλοντική απόδοση και ότι τα λειτουργικά αποτελέσματα, η οικονομική κατάσταση και
η ρευστότητα καθώς και η ανάπτυξη στους τομείς που τόσο η Frigoglass όσο και οι συνδεδεμένες με αυτή
εταιρείες δραστηριοποιούνται ενδέχεται να διαφέρει σημαντικά σε σχέση με όσα αναφέρουν ή
υποδεικνύουν οι προβλέψεις μελλοντικής απόδοσης της παρούσας ανακοίνωσης. Επιπρόσθετα, ακόμα και
εάν τα λειτουργικά αποτελέσματα, η οικονομική κατάσταση και η ρευστότητα καθώς και η ανάπτυξη
στους τομείς που τόσο η Frigoglass όσο και οι συνδεδεμένες με αυτή εταιρείες δραστηριοποιούνται
συμφωνούν με τις προβλέψεις μελλοντικής απόδοσης της παρούσας ανακοίνωσης, τα εν λόγω
αποτελέσματα και οι εξελίξεις ενδέχεται να μην είναι ενδεικτικά των αποτελεσμάτων και των εξελίξεων
μεταγενέστερων περιόδων.
Οι προβλέψεις μελλοντικής απόδοσης και οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ανακοίνωση
αναφέρονται μέχρι τη σημερινή ημερομηνία και η Frigoglass δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση όπως
δημόσια ανανεώσει ή επικαιροποιήσει οποιαδήποτε πρόβλεψη μελλοντικής απόδοσης ή πληροφορία, εκ
του αποτελέσματος νέων πληροφοριών, μελλοντικών γεγονότων ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, εκτός εάν
αυτό επιτάσσει η εφαρμοζόμενη νομοθεσία.
Frigoglass
Η Frigoglass είναι στρατηγικός εταίρος εταιρειών αναψυκτικών και 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, 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 να προσθέσουν επιπλέον αξία στα προϊόντα
τους.
Για περισσότερες πληροφορίες,
http://www.frigoglass.com.
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