
 

  
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ REVERSE SHARE SPLIT ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ  

 
Αθήνα, 20 Ιουλίου 2017 – Η Εταιρεία “FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (η “Εταιρεία”) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Α’ 
Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε την 
27.6.2017, αποφάσισε, μεταξύ άλλων θεμάτων, την ταυτόχρονη: 
 
α) αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής μετά ψήφου ονομαστικής μετοχής της Εταιρείας από 
€0,30 σε €0,90 δια συνένωσης κάθε τριών (3) παλαιών κοινών μετοχών της Εταιρείας σε μία (1) νέα κοινή 
μετοχή με μείωση του συνολικού αριθμού των παλαιών μετοχών της Εταιρείας από 50.593.832 σε 
16.864.610 (reverse split 3:1). Επειδή η διαίρεση του αριθμού των μετοχών δια τρία (3) οδηγεί σε 
δεκαδικό αριθμό και δεν είναι δυνατή η έκδοση μη ακέραιης μετοχής, αποφασίστηκε περαιτέρω η μείωση 
του μετοχικού κεφαλαίου κατά €0,60 με επιστροφή στους μετόχους και η στρογγυλοποίηση του αριθμού 
των μετοχών προς τα κάτω. Τυχόν κλάσματα μετοχών που θα προκύψουν από τη συνένωση των παλαιών 
μετοχών ως ανωτέρω θα εκποιηθούν από την Εταιρεία σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου 
Αθηνών, και 
 
β) ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά ποσό €9.106.889,40, δια μείωσης της 
ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής μετά ψήφου ονομαστικής μετοχής της Εταιρείας από €0,90 σε €0,36, 
σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4α του Κ.Ν. 2190/1920, με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού 
αποθεματικού τη χρήση του οποίου η Εταιρεία θα αποφασίσει στο μέλλον. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των €6.071.259,60, 
διαιρούμενο σε 16.864.610 μετοχές ονομαστικής αξίας €0,36 εκάστη. 
 
Την 13η Ιουλίου 2017 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο η υπ’ αρ. K2-78305 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του 
Καταστατικού της Εταιρείας.  
 
Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών, στη συνεδρίασή της, της 19ης Ιουλίου 2017, ενέκρινε 
την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των ανωτέρω 16.864.610 νέων κοινών 
ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,90 εκάστη, σε αντικατάσταση των υφιστάμενων 
50.593.832 κοινών ονομαστικών μετοχών και ενημερώθηκε για την επακόλουθη μείωση της ονομαστικής 
αξίας των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών από €0,90 σε €0,36 ανά μετοχή με αντίστοιχη 
μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των €9.106.889,40 και λόγω της στρογγυλοποίησης του 
αριθμού των μετοχών με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 4 
παρ. 4α του Κ.Ν. 2190/1920. 
 
Με απόφαση της Εταιρείας, ορίζεται η 24η Ιουλίου 2017 ως η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των 
50.593.832 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Από την 
επόμενη εργάσιμη ημέρα, ήτοι την 25η Ιουλίου 2017, παύει προσωρινά η διαπραγμάτευση των μετοχών 
της Εταιρείας, προκειμένου να ολοκληρωθεί η αντικατάστασή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω. 
 
Δικαιούχοι των νέων μετοχών είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (εφεξής 
το «Σ.Α.Τ.») ως κάτοχοι των μετοχών κατά την 26η Ιουλίου 2017 (ημέρα προσδιορισμού των δικαιούχων). 
 
Η έναρξη διαπραγμάτευσης των 16.864.610 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών στο 
Χρηματιστήριο Αθηνών με ονομαστική αξία €0,36 ανά μετοχή, ορίζεται η 28η  Ιουλίου 2017. 
 



 

  

Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο μετοχών της Εταιρείας που είναι διαπραγματεύσιμες στο 
Χρηματιστήριο Αθηνών ανέρχεται σε 16.864.610 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές. Η τιμή 
εκκίνησής τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του 
Χρηματιστηρίου Αθηνών και την υπ’ αρ. 26 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου 
Αθηνών, όπως ισχύει, και οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών 
των μετόχων στο Σ.Α.Τ. 
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Frigoglass  

Η Frigoglass είναι στρατηγικός εταίρος εταιρειών 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 οκτώ 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 και της Μέσης Ανατολής, 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 και τη Μέση Ανατολή να 
προσθέσουν επιπλέον αξία στα προϊόντα τους.  

Για περισσότερες πληροφορίες, σας παρακαλούμε να επισκεφθείτε τη διεύθυνση: www.frigoglass.com. 
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