
 

  
 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ 
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ 
ΜΕΤΟΧΩΝ  

 
Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2017 – Η εταιρεία «FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία») γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό ότι η 
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών 
μετόχων, όπως αποφασίστηκε από την Α’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 
Εταιρείας της 27.06.2017, σε συνδυασμό με την από 27.07.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Εταιρείας και προθεσμία ασκήσεως των δικαιωμάτων προτίμησης από τις 26.09.2017 έως και τις 
18.10.2017 (η «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου»), καλύφθηκε κατά 46,08% με την καταβολή συνολικού 
ποσού €63.459.341,82. Συγκεκριμένα, το ανωτέρω ποσό καταβλήθηκε από 19 εκ των υφιστάμενων 
μετόχων της Εταιρείας, οι οποίοι άσκησαν εμπροθέσμως και πλήρως τα δικαιώματα προτίμησής τους και 
αντιστοιχεί σε 174.588.263 νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας, ονομαστικής 
αξίας €0,36 έκαστη. Ο βασικός μέτοχος της Εταιρείας, Boval S.A., κατέβαλε το συνολικό ποσό των 
€60.000.001,62, ενώ το υπόλοιπο ποσό των €3.459.340,20 καταβλήθηκε από λοιπούς υφιστάμενους 
μετόχους της Εταιρείας. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης 
204.296.311 νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές έμειναν αδιάθετες.  
 
Με την από 19.10.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα πλαίσια της 
απόφασης της από 27.06.2017 Α’ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, 
πιστοποιήθηκε η μερική κάλυψη της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου μέχρι του ανωτέρω αναφερόμενου 
ποσού χωρίς κάλυψη των αδιάθετων μετοχών και η καταβολή του νέου κεφαλαίου.  
 
Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί μέχρι του ποσού της κάλυψης, 
δηλαδή κατά €62.851.774,68 με την έκδοση 174.588.263 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, 
ονομαστικής αξίας €0,36 έκαστη. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των νεοεκδοθεισών μετοχών 
και της τιμής διάθεσης αυτών, ήτοι το ποσό των €607.567,14, θα πιστωθεί στον ειδικό λογαριασμό της 
Εταιρείας «Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». 
 
Οι νέες μετοχές που προέκυψαν από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου θα αποδοθούν στους μετόχους σε 
άυλη μορφή με πίστωση στη Μερίδα και τον Λογαριασμό Αξιών στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, που έχει 
δηλωθεί από τους μετόχους οι οποίοι συμμετείχαν στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου.  
 
Η ημερομηνία πίστωσης των νέων μετοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων και η έναρξη 
διαπραγμάτευσης τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της 
Εταιρείας. 
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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. 
 
  

   

 


