
 

 

Δελτίο Τύπου 

Οικονομικά Αποτελέσματα Δευτέρου Τριμήνου 2022 
Αθήνα, Ελλάδα, 30 Σεπτεμβρίου 2022 – H Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. ανακοινώνει τα οικονομικά 
αποτελέσματα για το τρίμηνο και το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022  
Κυριότερα στοιχεία του δευτέρου τριμήνου 2022    
▪ Αύξηση των πωλήσεων κατά 22% σε σχέση με πέρυσι, ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης ανάπτυξης 

του  κλάδου Υαλουργίας και της αυξημένης ζήτησης σε Ινδία, Νότια Αφρική και κεντρική Ασία 
▪ Οι πωλήσεις του κλάδου Επαγγελματικής Ψύξης επηρεάστηκαν από ακυρώσεις παραγγελιών στη 

Ρωσία και τις συνεχιζόμενες δυσλειτουργίες στις μεταφορές       
▪ Ισχυρή επίδοση του κλάδου Υαλουργίας με αύξηση των πωλήσεων και του Προσαρμοσμένου EBITDA 

κατά 74% και 78% σε σχέση με πέρυσι, αντίστοιχα, ως αποτέλεσμα της αυξημένης ζήτησης και των 
αναπροσαρμογών των τιμών   

▪ Αύξηση του περιθωρίου Προσαρμοσμένου EBITDA κατά 500 μονάδες βάσης σε σχέση με πέρυσι σε 
19,1%, λόγω των  αναπροσαρμογών των τιμών και της βελτιωμένης απορρόφησης του κόστους στον 
κλάδο Υαλουργίας, καθώς και της ασφαλιστικής αποζημίωσης που σχετίζεται με τη διακοπή της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας λόγω της πυρκαγιάς στο εργοστάσιο της Ρουμανίας 

▪ Η αύξηση του κόστους πρώτων υλών και μεταφορικών και οι περιορισμοί στην παραγωγή στη 
Ρουμανία και τη Ρωσία επηρέασαν το Προσαρμοσμένο EBITDA  

▪ Μείωση των Προσαρμοσμένων Ελεύθερων Ταμειακών Ροών στο τέλος Ιουνίου ως αποτέλεσμα της 
αύξησης των εμπορικών απαιτήσεων, λόγω υψηλότερων πωλήσεων το δεύτερο τρίμηνο, και των 
αποθεμάτων στον κλάδο Υαλουργίας για την κάλυψη της ζήτησης 

▪ Ταμειακά διαθέσιμα ύψους €66,9 εκατ. στο τέλος Ιουνίου, ενισχυμένα από την είσπραξη ασφαλιστικής 
αποζημίωσης 

▪ Η ανακατασκευή του εργοστασίου της Ρουμανίας προχωρά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και 
επιβεβαιώνεται η προσδοκία μας για τη λειτουργία του το πρώτο τρίμηνο του 2023 

▪ Η Frigoglass και η επιτροπή απαρτιζόμενη από την πλειοψηφία των κατόχων ομολογιών προνομιακής 
εξασφάλισης ποσού €260 εκατ. και λήξεως το 2025 (οι «Ομολογίες λήξεως 2025») αναμένεται να 
συμφωνήσουν επί μίας σύμβασης υποστήριξης (η «Συμφωνία Υποστήριξης») το συντομότερο δυνατόν 
Η Συμφωνία Υποστήριξης περιλαμβάνει δέσμευση για τη χορήγηση ενδιάμεσης προνομιακής 
χρηματοδότησης ύψους €30 εκατ. (η «Ενδιάμεση Χρηματοδότηση») και πάγωμα (standstill) των 
υποχρεώσεων καταβολής του επιτοκίου για το 2023 των Ομολογιών λήξεως 2025 με σκοπό τη 
γεφύρωση βραχυπρόθεσμων αναγκών χρηματοδότησης και τη σταθεροποίηση των δραστηριοτήτων 
μας και υπόκειται στην εκπλήρωση ορισμένων προϋποθέσεων  

▪ Η Frigoglass δεσμεύεται να διαπραγματευτεί μια ευρύτερη κεφαλαιακή αναδιάρθρωσης καλή τη πίστη 
και να συνάψει συμφωνία δέσμευσης (lock-up agreement) με την επιτροπή των κατόχων των 
Ομολόγων λήξεως 2025 και τον βασικό μέτοχό της που θα βελτιώσει την κεφαλαιακή της διάρθρωση 
και θα ενισχύσει τη ρευστότητα 

Οικονομικά Αποτελέσματα    

Ποσά σε χιλιάδες € 
Β’ Τρίμηνο 

2022 
Β’ Τρίμηνο 

2021 Διαφορά, % 
Α’ Εξάμηνο 

2022 
Α’ Εξάμηνο 

2021 Διαφορά, % 

Πωλήσεις  128.775 105.713 21,8% 248.222 201.596 23,1% 

Προσαρμοσμένα Κέρδη προ Φόρων, 
Τόκων και Αποσβέσεων (Adj. EBITDA)1 24.553 14.951 64,2% 34.751 29.392 18,2% 

Περιθώριο Προσαρμοσμένου EBITDA, %1 19,1% 14,1% 5,0pp 14,0% 14,6% -0,6pp 

Λειτουργικά Κέρδη (EBIT)  19.796 10.449 89,5% 25.459 20.351 25,1% 

Καθαρά Κέρδη  6.770 -12.247 ― 4.699 -11.038 ― 

Κεφαλαιακές Δαπάνες1 6.012 2.946 >100% 10.831 4.339 >100% 
1. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης   



 

2 
 

Ο κύριος Νίκος Μαμουλής, Διευθύνων Σύμβουλος της Frigoglass, σχολίασε: 

"Τα αποτελέσματά μας συνεχίζουν να  αντανακλούν τις σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε μετά 

τη σύγκρουση Ρωσίας-Ουκρανίας και τους περιορισμούς στην παραγωγή στη Ρουμανία. Παρά τις 

προκλήσεις αυτές, μας ενθαρρύνει η αύξηση των πωλήσεων στην Ασία και την Αφρική και η ισχυρή απόδοση 

του κλάδου Υαλουργίας.  

Για το επόμενο διάστημα, η μακροοικονομική αβεβαιότητα παραμένει σημαντική, με εντεινόμενες 

ανησυχίες για σημαντικές πληθωριστικές πιέσεις. Υπό αυτές τις συνθήκες, λαμβάνουμε μακροπρόθεσμα 

μέτρα για τη βελτίωση της κεφαλαιακής μας διάρθρωσης, την ενίσχυση της ρευστότητάς μας και τη 

σταθεροποίηση της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας." 
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Επιχειρηματική προοπτική  

Από την έναρξη της σύγκρουσης Ρωσίας-Ουκρανίας τον Φεβρουάριο του 2022, οι συνθήκες της αγοράς είναι 

ιδιαιτέρως δύσκολες. Σε αυτό το περιβάλλον, η ζήτηση για επαγγελματικά ψυγεία στη Ρωσία και στην 

Ουκρανία επηρεάστηκε σημαντικά το πρώτο εξάμηνο του έτους και αναμένεται να παραμείνει χαμηλή για 

το υπόλοιπο του έτους. Αν και έχουμε παρατηρήσει μια σταδιακή βελτίωση τους τελευταίους μήνες, οι 

δυσλειτουργίες στη μεταφορά ψυγείων και άλλων σχετικών υλικών εκτός Ρωσίας θα παραμείνουν 

σημαντικό εμπόδιο στην υποστήριξη των παραγγελιών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η επίπτωση στις πωλήσεις 

μας θα μετριαστεί μέσω των αυξήσεων των τιμών, που εφαρμόστηκαν νωρίτερα μέσα στο έτος, και της 

αποτελεσματικής εκτέλεσης της εμπορικής μας στρατηγικής με αποτέλεσμα την αύξηση των παραγγελιών 

και των μεριδίων αγοράς στην Ινδία, την Αφρική και την Κεντρική Ασία. Καθώς εισερχόμαστε στη χαμηλή 

περίοδο της δραστηριότητάς μας, επικεντρωνόμαστε στη δημιουργία αποθεμάτων τελικών προϊόντων για 

την υποστήριξη παραγγελιών από τους Ευρωπαίους πελάτες μας το πρώτο τρίμηνο του 2023. Αυτό θα 

επιτευχθεί μέσω του αποτελεσματικού σχεδιασμού παραγωγής στο εργοστάσιο μας στη Ρωσία και της 

περιορισμένης γραμμής συναρμολόγησης στη Ρουμανία.    

Μετά από μια πολύ ισχυρή απόδοση το πρώτο εξάμηνο, είμαστε αισιόδοξοι ότι θα επιτύχουμε τον στόχο 

μας για διψήφια αύξηση των πωλήσεων στον κλάδο Υαλουργίας το 2022. Οι ευνοϊκές συνθήκες της αγοράς 

στη Νιγηρία, ο αποτελεσματικός μηχανισμός αναπροσαρμογών των τιμών ως μέτρο αντιμετώπισης του 

αυξημένου κόστους και οι πρωτοβουλίες για την αύξηση της εξαγωγικής δραστηριότητας υποστηρίζουν τις 

προοπτικές μας για το έτος.     

Αναμένουμε ότι οι περιορισμοί στην εφοδιαστική αλυσίδα και οι πληθωριστικές πιέσεις στο κόστος θα 

συνεχιστούν και θα επηρεάσουν το δεύτερο εξάμηνο του 2022 καθώς και το 2023. Η πρόσφατη μείωση των 

βασικών τιμών των εμπορευμάτων παρέχει κάποια ελάφρυνση  ωστόσο οι περιορισμοί στην παραγωγή που 

αντιμετωπίζουμε στη Ρουμανία, η εξάρτηση από την παραγωγή της Ρωσίας μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 

2023 και η επακόλουθη αύξηση του κόστους των μεταφορών θα συνεχίσουν να επηρεάζουν σημαντικά την 

κερδοφορία και την ρευστότητά μας αυτό και το επόμενο έτος. Σε αυτό το περιβάλλον, έχουμε 

αναπροσαρμόσει τις τιμές και συνεχίζουμε τις πρωτοβουλίες μείωσης του κόστους για να αντισταθμίσουμε 

μερικώς τις επιπτώσεις στην κερδοφορία. Ορόσημο για τη βελτίωση του μικτού περιθωρίου κέρδους του 

κλάδου Επαγγελματικής Ψύξης θα είναι η λειτουργία του νέου εργοστασίου μας στη Ρουμανία το 2023. Ο 

κλάδος Υαλουργίας θα συνεχίσει να υποστηρίζει την κερδοφορία του ομίλου το 2022 και το 2023.   

Διατηρούμε  το στόχο μας για κεφαλαιακές δαπάνες ύψους περίπου €60 εκατ. το 2022, που περιλαμβάνει 

κυρίως τις δαπάνες που αφορούν στην ανέγερση του νέου εργοστασίου στη Ρουμανία. Αναμένουμε 

κεφαλαιακές δαπάνες για τον κλάδο Υαλουργίας  περίπου €15 εκατ., συμπεριλαμβανομένων δαπανών για 

αγορές υλικών για προγραμματισμένη ανακατασκευή ενός κλιβάνου το 2023.  

Καθώς η προοπτική για το τρέχον έτος και μετέπειτα παραμένει εξαιρετικά αβέβαια, η Frigoglass 

συνεργάζεται με νομικούς και οικονομικούς συμβούλους για την επισκόπηση και αξιολόγηση των 

οικονομικών και στρατηγικών επιλογών της σχετικά με την ενίσχυση της κεφαλαιακής δομής του Ομίλου, 

την εξασφάλιση πρόσθετης ρευστότητας και τη μεγιστοποίηση της αξίας των ενδιαφερομένων μερών. Κατά 

την ημερομηνία του παρόντος, μία επιτροπή απαρτιζόμενη από κατόχους ομολογιών προνομιακής 

εξασφάλισης ποσού €260 εκατ. και λήξεως το 2025 (οι «Ομολογίες λήξεως 2025»), που εκπροσωπούν το 

56,9% του ανεξάρτητου υπολειπόμενου κεφαλαίου των Ομολογιών λήξεως 2025 (η «Επιτροπή 

Ομολογιούχων»), έχει υποβάλει πρόταση δυνάμει της οποίας η Επιτροπή Ομολογιούχων και η Frigoglass 
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αναμένεται να συμφωνήσουν επί μίας σύμβασης υποστήριξης (η «Συμφωνία Υποστήριξης») η οποία 

προβλέπει (i) δέσμευση της Επιτροπής Ομολογιούχων για τη χορήγηση ενδιάμεσης προνομιακής 

χρηματοδότησης αξίας €30 εκατ. για ρευστότητα και άλλους εταιρικούς σκοπούς (η «Ενδιάμεση 

Χρηματοδότηση»), (ii) πάγωμα (standstill) των υποχρεώσεων καταβολής του επιτοκίου των Ομολογιών 

λήξεως 2025 αναφορικά με τις δύο προγραμματισμένες ημερομηνίες καταβολής επιτοκίου για το 2023 

(δηλαδή για Φεβρουάριο και Αύγουστο 2023) και (iii) υποστήριξη της Επιτροπής Ομολογιούχων για μία 

ευρύτερη κεφαλαιακή αναδιάρθρωση με όρους που θα διαπραγματευτούν καλή τη πίστη το συντομότερο 

δυνατόν. Η έναρξη ισχύος της Συμφωνίας Υποστήριξης υπόκειται στην εκπλήρωση ορισμένων 

προϋποθέσεων, συμπεριλαμβανομένων της οριστικοποίησης ορισμένων συμβατικών κειμένων, της 

συμμόρφωσης του Ομίλου με συνήθεις περιοριστικούς όρους αναφορικά με την άντληση δανεισμού , τη 

μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων και άλλες παρόμοιες εταιρικές ή οικονομικές συναλλαγές, την 

εκχώρηση συγκεκριμένων δικαιωμάτων επισκόπησης, αναφοράς και πληροφόρησης προς την Επιτροπή 

Ομολογιούχων, τη συνεργασία με την Επιτροπή Ομολογιούχων και τους τεχνικούς, νομικούς και 

οικονομικούς της συμβούλους καθώς και άλλες προϋποθέσεις συνήθεις για τις συναλλαγές αυτού του 

είδους, συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσης της Frigoglass όπως διαπραγματευτεί μία ευρύτερη 

κεφαλαιακή αναδιάρθρωση καλή τη πίστη και όπως συναφθεί μία συμφωνία δέσμευσης (lock-up 

agreement) μεταξύ της Frigoglass, της Επιτροπής Ομολογιούχων και της Truad Verwaltungs A.G. με την 

ιδιότητα του μετόχου πλειοψηφίας, η οποία θα προβλέπει τους βασικούς όρους για την εν λόγω 

κεφαλαιακή αναδιάρθρωση. Η Frigoglass και η Επιτροπή Ομολογιούχων βρίσκονται, κατά την ημερομηνία 

του παρόντος, σε προχωρημένες συζητήσεις διεξαγόμενες καλή τη πίστη προκειμένου να οριστικοποιηθούν 

άμεσα τα έγγραφα αναφορικά με τη Συμφωνία Υποστήριξης. Η Ενδιάμεση Χρηματοδότηση αναμένεται να 

έχει λήξη  εντός ενός έτους από την αρχική εκταμίευσή της, με τις υποχρεώσεις καταβολής επιτοκίου να 

γίνονται σε μετρητά και σε είδος (PIK interest). Οι δεσμεύσεις της Ενδιάμεσης Χρηματοδότησης αναμένεται 

να είναι ευθυγραμμισμένες με τις αντίστοιχες των Ομολογιών λήξεως 2025, με την εξαίρεση, μεταξύ άλλων, 

της προσθήκης για δέσμευση ρευστότητας, κάποια γεγονότα καταγγελίας και ορισμένες πρόσθετες 

δεσμεύσεις με τη μορφή περιοριστικών ρητρών. 

Ενημέρωση σχετικά με την ανακατασκευή του εργοστασίου στη Ρουμανία και την ασφαλιστική 

αποζημίωση  

Σημειώσαμε ικανοποιητική πρόοδο σε σχέση με το έργο ανακατασκευής του εργοστασίου μας στη 

Ρουμανία κατά τη διάρκεια του τριμήνου. Με τις κατασκευαστικές εργασίες να βρίσκονται ήδη σε 

προχωρημένο στάδιο και τους διαγωνισμούς που σχετίζονται με τον εξοπλισμό να έχουν σχεδόν 

ολοκληρωθεί, διατηρούμε την προσδοκία μας ότι το εργοστάσιο στη Ρουμανία θα τεθεί σε λειτουργία στις 

αρχές του 2023. Βάση του σχεδίου μας, η κτηριακή εγκατάσταση θα είναι έτοιμη τον Ιανουάριο του 2023 

και η περίοδος δοκιμών του εξοπλισμού θα ξεκινήσει τον Φεβρουάριο του 2023.   

Τον Ιούλιο του 2022, καταλήξαμε σε οριστική συμφωνία με το συνασφαλιστικό σχήμα (co-insurance 

scheme), το οποίο είχε αναλάβει την ασφαλιστική κάλυψη σε σχέση με το περιστατικό πυρκαγιάς, για 

συνολικό ποσό καθαρής αποζημίωσης ύψους €61,6 εκατ. που σχετίζεται με υλικές ζημιές (αποζημίωση €42 

εκατ.) και διακοπή της επιχειρηματικής δραστηριότητας (αποζημίωση €19,6 εκατ.). Έχουμε ήδη εισπράξει 

€52,4 εκατ. (€15 εκατ. το 2021 και €37,4 εκατ. το 2022) από τις ασφαλιστικές εταιρείες, ενώ τα υπόλοιπα 

€9,2 εκατ. που σχετίζονται με την αποζημίωση για υλικές ζημιές υπόκεινται στην τεκμηρίωση για τις 

δαπάνες που σχετίζονται με τη φάση ανακατασκευής του κτιρίου και τις αγορές εξοπλισμού.  
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Βιωσιμότητα: Η δέσμευσή μας για καθαρές μηδενικές (net-zero) εκπομπές άνθρακα  

Παραμένουμε σταθεροί στην αξιοποίηση των ιδεών της Βιωσιμότητας σε όλες τις πτυχές της εταιρείας μας. 

Το 2022, ξεκινήσαμε την ανάπτυξη του προγράμματος Science Based Targets για να υποστηρίξουμε τους 

πελάτες μας και τη δική μας στρατηγική προς την επίτευξη μηδενικών εκπομπών άνθρακα. Το 2022 

σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο στο ταξίδι μας για τη βιωσιμότητα, καθώς δεσμευόμαστε για καθαρές 

μηδενικές εκπομπές. Έχουμε θέσει ένα φιλόδοξο σχέδιο για τη δραστική μείωση των εκπομπών άνθρακα 

σε όλα τα στάδια της αλυσίδας δημιουργίας αξίας έως το 2030 (εκπομπές Πεδίου 1 & 2 κατά 48% και Πεδίου 

3 κατά 27,5%), και τελικά να επιτύχουμε τον στόχο μας μηδενικές εκπομπές άνθρακα έως το 2050.  

Αναπτύσσουμε ένα σχέδιο δράσης που ενσωματώνει όλες τις πτυχές και τις λειτουργίες των 

δραστηριοτήτων μας  που στοχεύει στην ενσωμάτωση των μηδενικών εκπομπών στη στρατηγική και το 

λειτουργικό μοντέλο της εταιρείας καθώς και στην προώθηση της αποτελεσματικότητας και της 

καινοτομίας. Οι τομείς επικέντρωσής μας περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

Λειτουργίες  

▪ Προμήθεια πιστοποιημένης πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας  

▪ Επένδυση στη διαδικασία και την ενεργειακή απόδοση των διαδικασιών παραγωγής μας, χρήση σε 

έξυπνες εργοστασιακές τεχνολογίες και καύσιμα χαμηλών εκπομπών 

Προϊόντα  

▪ Βελτιστοποίηση του σχεδιασμού και των εξαρτημάτων της καμπίνας των ψυγείων για αυξημένη 

ενεργειακή απόδοση 

▪ Ενσωμάτωση τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στα ψυγεία μας  

▪ Αύξηση των ανακυκλωμένων υλικών (υαλοθραύσματα) στην κατασκευή γυάλινων φιαλών  

Εφοδιαστική αλυσίδα 

▪ Βελτιστοποίηση των προμήθειων πρώτων υλών / εξαρτημάτων 

▪ Βελτιστοποίηση και ενοποίηση των εξερχόμενων μεταφορικών δραστηριοτήτων  

▪ Συνεργασία με μεταφορικές εταιρείες και πελάτες για την προώθηση των χαμηλών εκπομπών 

διοξειδίου του άνθρακα στις μεταφορές  
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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. 

 

 

Πληροφορίες   

Frigoglass 

Γιάννης Σταματάκος  

Head of Treasury and Investor Relations 

Τηλ: +30 210 6165767 

E-mail: jstamatakos@frigoglass.com 
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Σημαντική σημείωση σχετικά με τις προβλέψεις μελλοντικής απόδοσης  

Η παρούσα ανακοίνωση ενδέχεται να περιέχει πληροφορίες και δηλώσεις σχετικές με την μελλοντική 

απόδοση της Frigoglass, οι οποίες βασίζονται σε τρέχουσες προσδοκίες και υποθέσεις σε σχέση με 

μελλοντικά γεγονότα. Όλες οι δηλώσεις, εκτός από τις δηλώσεις ιστορικών γεγονότων που περιλαμβάνονται 

στην παρούσα ανακοίνωση, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, δηλώσεων που αφορούν τη 

μελλοντική χρηματοοικονομική της θέση, τις κεφαλαιακές δαπάνες, προβλέψεις πωλήσεων, κόστους και 

εξοικονόμηση κόστους, αν υπάρχουν, την υπογραφή και εκτέλεση της Συμφωνίας Υποστήριξης και της 

συμφωνίας δέσμευσης (lock-up agreement) μπορεί να θεωρηθούν δηλώσεις σχετικές με την μελλοντική 

απόδοση της Frigoglass. Αυτές οι προβλέψεις μελλοντικής απόδοσης υπόκεινται, μεταξύ άλλων, σε 

επιχειρηματικούς, οικονομικούς και ανταγωνιστικούς κινδύνους και αβεβαιότητες, συμπεριλαμβανομένων 

ενεργειών τρίτων μερών, που σχετίζονται με παράγοντες τους οποίους η Frigoglass αδυνατεί να  ελέγξει και 

να εκτιμήσει με ακρίβεια και οι οποίοι θα μπορούσαν να επιφέρουν ουσιώδη απόκλιση μεταξύ των 

πραγματικών αποτελεσμάτων και των αποτελεσμάτων που περιγράφονται στην παρούσα. Εν όψει των 

ανωτέρω, σας προειδοποιούμε να μην βασίζεστε υπέρμετρα σε αυτές τις δηλώσεις για το μέλλον, οι οποίες 

αποτυπώνουν αποκλειστικά εκτιμήσεις που ισχύουν κατά την ημερομηνία αυτού του εγγράφου. Η 

Frigoglass δεν αναλαμβάνει ουδεμία υποχρέωση να δημοσιοποιήσει οποιαδήποτε αναθεώρηση σε αυτές 

τις προβλέψεις μελλοντικής απόδοσης, προκειμένου αυτές να ανταποκρίνονται σε γεγονότα ή καταστάσεις 

μεταγενέστερες της ημερομηνίας της παρούσας ανακοίνωσης. Όσον αφορά τις τυχόν εκτιμήσεις για τις 

μελλοντικές εξοικονομήσεις κόστους που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο, η Frigoglass δεν μπορεί να 

προσφέρει καμία διαβεβαίωση ότι τα πλήρη οφέλη που προσδοκά θα πραγματοποιηθούν εντός των 

προθεσμιών που ορίζονται ή ότι το κόστος που σχετίζεται με την εξοικονόμηση δεν θα υπερβεί τις 

προσδοκίες της. Για μια πιο λεπτομερή περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που θα 

μπορούσαν να προκαλέσουν ουσιώδη απόκλιση μεταξύ των πραγματικών αποτελεσμάτων και των 

αποτελεσμάτων  που εκφράζονται ή υπονοούνται από τις δηλώσεις σχετικές με την μελλοντική απόδοση 

της Frigoglass, ανατρέξτε στις εξαμηνίες και ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Frigoglass, οι 

οποίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.frigoglass.com. Ίδετε, επίσης, τη σημείωση 

4.1.6. Ενδιάμεσων Συνοπτικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για το πρώτο εξάμηνο 2022.   

 


