
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 2021 

Αθήνα, Ελλάδα, 29 Απριλίου 2021 – Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4.1.2 & 4.1.3.15.1 του 

Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο 

έτους 2021. 

Παρασκευή, 19 Μαρτίου 2021: Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων του έτους 2020  

Παρασκευή, 19 Μαρτίου 2021: Τηλεδιάσκεψη με αναλυτές για τα Ετήσια Οικονομικά Αποτελέσματα του 
έτους 2020  

Παρασκευή, 19 Μαρτίου 2021: Δημοσίευση Οικονομικών Αποτελεσμάτων του έτους 2020  

Πέμπτη, 20 Μαΐου 2021: Δημοσίευση Οικονομικών Αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου 2021  

Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2021: Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 

Η Εταιρεία δεν προτίθεται να προβεί στη διανομή μερίσματος. 

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το 

επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος. 

Πληροφορίες   

Frigoglass   

Γιάννης Σταματάκος   

Head of Treasury and Investor Relations   

Τηλ: +30 210 6165767  

E-mail: jstamatakos@frigoglass.com  

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.  

 


