
 

 
 
 

Εκλογή Νέου Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου (Διόρθωση)     
 
Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2021 – Η Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. (η «Frigoglass» ή η «Εταιρεία») ενημερώνει το 
επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθ. 596/2014, ότι το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στην από 12.2.2021 συνεδρίασή του, αποφάσισε την εκλογή της κας. 
Kathleen Verelst ως Μη-Εκτελεστικού Mέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σε 
αντικατάσταση του παραιτηθέντος κατά την ως άνω ημερομηνία Μη-Εκτελεστικού Μέλους του 
Διοικητικού Συμβουλίου, κου Λουκά Κόμη, και για το υπόλοιπο της θητείας του.  
 
Μετά την εκλογή της κας. Kathleen Verelst, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μέχρι τη 
λήξη της θητείας του έχει ως ακολούθως: 
 
1. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΑΥΙΔ, Πρόεδρος Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος  
 
2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος  
 
3. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΜΟΥΛΗΣ, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος  
 
4. KATHLEEN VERELST, μη εκτελεστικό μέλος  
 
5. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος  
 
6. STEPHEN GRAHAM BENTLEY, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος  
 
7. ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΑΪΒΑΖΗΣ, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος 
 
8. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΩΣΤΕΛΕΤΟΣ (PHILIPPE COSTELETOS), ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος 
 
9. ZULIKAT WURAOLA ABIOLA, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος 
 
Η προσωρινή εκλογή της κας. Kathleen Verelst θα τεθεί προς έγκριση στην προσεχή Γενική Συνέλευση των 
Μετόχων της Εταιρίας. 
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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. 


