
 

 

Απάντηση σε επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς    

Αθήνα, Ελλάδα, 28 Φεβρουαρίου 2022 – Σε συνέχεια ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

αναφορικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Ρωσία, η Frigoglass ενημερώνει την 

επενδυτική κοινότητα ότι λειτουργεί μονάδα παραγωγής επαγγελματικής ψύξης στη Ρωσία μέσω της 

θυγατρικής της εταιρείας, Frigoglass Eurasia LCC. 

Οι αγορές της Ρωσίας και της Ουκρανίας αποτελούν το 14,5% και το 2,4% των πωλήσεων του Ομίλου, 

αντίστοιχα, σύμφωνα με τα μη ελεγμένα στοιχεία του 2021. Η θυγατρική μας στη Ρωσία είχε, επίσης, 

σημαντικές εξαγωγές (ετοίμων και ημιετοίμων προϊόντων) σε άλλες χώρες και σε θυγατρικές του Ομίλου 

το 2021, καθώς λειτουργεί ως κύρια μονάδα παραγωγής στην Ευρώπη μετά το περιστατικό πυρκαγιάς στο 

εργοστάσιό μας στη Ρουμανία τον Ιούνιο του 2021. Περαιτέρω, η θυγατρική στη Ρωσία αποτελεί το 20% 

του ενεργητικού του Ομίλου για το 2021. 

Αγοράζουμε πρώτες ύλες στη Ρωσία, οι οποίες καταναλώνονται από την θυγατρική μας και 

αντιπροσωπεύουν το 23% των συνολικών αγορών του κλάδου Επαγγελματικής Ψύξης το 2021.  

Η Frigoglass εργάζεται ώστε να εκτιμήσει τον αντίκτυπο των κυρώσεων των ΗΠΑ, του Ηνωμένου Βασιλείου 

και της Ε.Ε. στη θυγατρική της και στον κλάδο της Επαγγελματικής Ψύξης. Επί του παρόντος, έχουμε 

αντιμετωπίσει περιορισμούς στην εφοδιαστική αλυσίδα που σχετίζονται με τις μετακινήσεις των 

προϊόντων και την εισαγωγή πρώτων υλών, ενώ εξετάζουμε και καταρτίζουμε πλάνα για τη διατήρηση της 

ομαλής λειτουργίας της εφοδιαστικής αλυσίδας. Επίσης, συνεχίζουμε να παρακολουθούμε στενά την 

κατάσταση και να αναπτύσσουμε πλάνα έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση πιθανής επιβολής νέων 

περιορισμών. 

Η θυγατρική μας διατηρεί πιστωτικές γραμμές με διεθνείς και κρατικές τράπεζες στη Ρωσία. Στις 31 

Δεκεμβρίου 2021, η θυγατρική μας είχε δανεισμό ύψους €34 εκατ.   

Περαιτέρω ενημερώσεις θα γίνουν όπως και όταν χρειαστεί. 
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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.  


