Η Frigoglass ανακοινώνει τη συγχώνευση των θυγατρικών της Frigoglass
Industries Nigeria Limited και Frigoglass West Africa Limited
Αθήνα, Ελλάδα, 9 Οκτωβρίου 2019 – H Frigoglass A.B.E.E. (η “Εταιρεία”) ανακοινώνει σήμερα την έναρξη
της διαδικασίας συγχώνευσης των θυγατρικών της Frigoglass Industries Nigeria Limited (FINL) και
Frigoglass West Africa Limited (FWAL) στη Νιγηρία με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας
του ομίλου.
Η ολοκλήρωση της συγχώνευσης, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός των επόμενων έξι (6) μηνών,
υπόκειται σε ορισμένες προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων η λήψη συγκατάθεσης από τους δανειστές των
δανείων με εξασφάλιση πρώτης και δεύτερης τάξης και τους κατόχους ομολογιών με εξασφάλιση πρώτης
τάξης, καθώς και των εγκρίσεων από τοπικές αρχές συμπεριλαμβανομένου του αρμόδιου δικαστηρίου.
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Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί δημοσιοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών από τη Frigoglass Α.Β.Ε.Ε.
βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 (16 Απριλίου 2014). Η εν λόγω κοινοποίηση έγινε από τον κ. Νίκο
Μαμουλή, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Frigoglass Α.Β.Ε.Ε., στις 9 Οκτωβρίου 2019 στις 17:00.
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.
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