
 

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση 
συναλλαγών προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα  

Αθήνα, Ελλάδα, 5 Ιανουαρίου 2022 – Η Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. (η «Εταιρεία»), σε εφαρμογή των διατάξεων 
του Ν. 3556/2007 και του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 16ης Απριλίου 2014, ως αμφότεροι ισχύουν, και σε συνέχεια σχετικών γνωστοποιήσεων που 
υπεβλήθησαν προς αυτή, ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο της εφαρμογής του προγράμματος διάθεσης 
δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών προς  επιλεγμένα στελέχη της Εταιρείας και συνδεδεμένων με 
αυτή εταιρειών, το οποίο θεσπίστηκε δυνάμει της από 15.06.2018 Α’ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και της από 22.03.2019 σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Εταιρείας με την οποία καθορίσθηκαν οι δικαιούχοι του ανωτέρω προγράμματος και η 
τιμή διάθεσης των νέων μετοχών:  

(α) ο κος Νικόλαος Ευαγγέλου, ICM Division Director (υπόχρεο πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά 
καθήκοντα βάσει του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014) προέβει μέχρι την 31.12.2021 στην 
άσκηση και απόκτηση 266.666 δικαιωμάτων προαίρεσης με τιμή διάθεσης €0,125 έκαστο,  αντί καταβολής 
συνολικού τιμήματος €33.333,25.  

(β) ο κος Κώστας Δίντσιος, Frigoserve Director (υπόχρεο πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα βάσει 
του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014) προέβει μέχρι την 31.12.2021 στην άσκηση και 
απόκτηση 240.000 δικαιωμάτων προαίρεσης με τιμή διάθεσης €0,125 έκαστο, αντί καταβολής συνολικού 
τιμήματος €30.000,00. 
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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.  


