
 

 
 
 

Η Frigoglass ανακοινώνει την εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου και της 
Επιτροπής Αμοιβών, Ανθρωπίνου Δυναμικού και Υποψηφιοτήτων  
 
Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2020 – Σε συνέχεια της από 14.12.2020 απόφασης της Έκτακτης Γενικής 
Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αναφορικά με τον προσδιορισμό της Επιτροπής Ελέγχου της 
Εταιρείας ως ανεξάρτητης και τον ορισμό των μελών αυτής σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, 
ως ισχύει, η Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. (η «Frigoglass», ή η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η 
Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη: 
 

1. Γεώργιος Σαμοθράκης – τρίτος (μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου), ανεξάρτητο μέλος 
2. Stephen Bentley – ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, και 
3. Zulikat Wuraola Abiola – ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 
H θητεία της Επιτροπής Ελέγχου λήγει την 14.12.2023.  
 
Η συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα και ο ορισμός Πρόεδρου αυτής θα ανακοινωθεί κατόπιν 
της επερχόμενης πρώτης συνεδρίασής της το προσεχές χρονικό διάστημα. 
 
Περαιτέρω, η Εταιρεία ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δυνάμει της από 
15.12.2020 απόφασής του περί συγκρότησης σε σώμα όρισε ως μέλη της Επιτροπής Αμοιβών, Ανθρωπίνου 
Δυναμικού και Υποψηφιοτήτων τους ακόλουθους:  
 

1. Ιορδάνη Αϊβάζη – ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, 
2. Γεώργιο Παύλο Λεβέντη – μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, και 
3. Ιωάννη Κωστόπουλο – ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 
H θητεία της Επιτροπής Αμοιβών, Ανθρωπίνου Δυναμικού και Υποψηφιοτήτων λήγει την 14.12.2023.  
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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 πέντε 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, σας παρακαλούμε να επισκεφθείτε τη διεύθυνση: 

http://www.frigoglass.com. 


