
     ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ         

         ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. ΑΕ)

Πολιτική Προστασίας Απορρήτου
Τα µέλη του ∆.Σ., αλλά και ορισµένα
δυνατότητα εσωτερικής/προνοµιακής
πλεονέκτηµα έναντι κάθε άλλου
εταιρείας. Τα πρόσωπα αυτά
πλεονεκτήµατος προς ίδιο όφελος
προνοµιακά κατέχουν προς οιονδήποτε
εννοούµε οποιαδήποτε αποκλειστική
εκθέσεις, προφορικές ή γραπτές
συζητήσεις που διενεργούνται
συνεδριάσεις των επιτροπών του

Τα µέλη του ∆.Σ. οφείλουν να ενηµερώνονται
µε τα θέµατα της προνοµιακής πληροφόρησης
προσήκοντα τρόπο κάθε συναλλαγή
Τµήµα Χρηµατοοικονοµικό, Εξυπηρέτ
ενηµερώνει συστηµατικά τα ανωτέρω
και µεριµνά ώστε όλοι οι Μέτοχοι
ταυτόχρονα κάθε πληροφορία που
πραγµατοποίηση οιασδήποτε συναλλαγής

Οποιαδήποτε µη γνωστή στο κοινό
την Εταιρεία µπορεί να χρησιµοποιηθεί
σχέση µε το ρόλο τους ως
χρησιµοποιηθεί, άµεσα ή έµµεσα

Τα µέλη του ∆.Σ. οφείλουν να:

• Μην αποκαλύπτουν εµπιστευτικές
µοιραστούν εµπιστευτικές
(συµπεριλαµβανοµένης της
σχέσεις), εκτός αν εξασφαλίσει

• Να µην επιβεβαιώνουν ή
άµεσα είτε µε ηλεκτρονικά
εµπιστευτικών πληροφοριών

• Μην εκπροσωπούν άλλο
σκοπούς της Εταιρείας

• Μην αποκαλύπτουν εµπιστευτικές
από εκείνα που απαιτούνται
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Προστασίας Απορρήτου Πληροφοριών 
αλλά και ορισµένα διευθυντικά ή άλλα στελέχη της εταιρείας

εσωτερικής προνοµιακής πληροφόρησης που τους δίνει
κάθε άλλου ενδιαφεροµένου για την αγορά ή πώληση µετοχών
σωπα αυτά οφείλουν να αποφεύγουν την εκµετάλλευση

προς ίδιο όφελος, καθώς και τη µετάδοση της πληροφόρησης
κατέχουν προς οιονδήποτε τρίτον. Με τον όρο «εµπιστευτικές πληροφορίες

οποιαδήποτε αποκλειστική πληροφορία η οποία περιλαµβάνεται σε
προφορικές ή γραπτές εισηγήσεις, ή οποιαδήποτε πληροφορία σχετική

διενεργούνται κατά τις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
επιτροπών του.   

ουν να ενηµερώνονται για τις νοµικές τους υποχρεώσεις
προνοµιακής πληροφόρησης και να γνωστοποιούν άµεσα
κάθε συναλλαγή που πραγµατοποιούν επί µετοχών της εταιρείας

Χρηµατοοικονοµικό, Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
συστηµατικά τα ανωτέρω πρόσωπα για τις συγκεκριµένες υποχρεώσεις

όλοι οι Μέτοχοι και όλοι οι ενδιαφερόµενοι επενδυτές να
πληροφορία που µπορεί να επηρεάσει την απόφασή τους
οιασδήποτε συναλλαγής σε µετοχές της εταιρείας. 

γνωστή στο κοινό, εµπιστευτική ή αποκλειστική πληροφορία
να χρησιµοποιηθεί από τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
τους ως ένας διευθυντής της εταιρείας και δεν

άµεσα ή έµµεσα, για οποιοδήποτε άλλο σκοπό.  

οφείλουν να: 

αποκαλύπτουν εµπιστευτικές πληροφορίες εκτός της Εταιρείας
εµπιστευτικές πληροφορίες µε οποιοδήποτε τρίτο µέρος ή

συµπεριλαµβανοµένης της οικογένειας, συγγενείς ή επαγγελµατικές ή
εκτός αν εξασφαλίσει προηγουµένως γραπτή έγκριση της Εταιρείας
επιβεβαιώνουν ή να διαψεύδουν δηλώσεις που αφορούν την εταιρεία

ηλεκτρονικά µέσα, εφόσον θα είχε ως αποτέλεσµα την
εµπιστευτικών πληροφοριών. 

εκπροσωπούν άλλο πρόσωπο που έχει συµφέροντα σε αντίθεση
Εταιρείας.  

αποκαλύπτουν εµπιστευτικές πληροφορίες σε οποιοδήποτε πρόσωπο
που απαιτούνται, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία

της εταιρείας, έχουν τη 
τους δίνει σηµαντικό 
ή πώληση µετοχών της 
την εκµετάλλευση του 
της πληροφόρησης που 

εµπιστευτικές πληροφορίες» 
περιλαµβάνεται σε έγγραφα, 
πληροφορία σχετική µε τις 
∆ιοικητικού Συµβουλίου ή 

υποχρεώσεις σε σχέση 
γνωστοποιούν άµεσα και µε τον 

µετοχών της εταιρείας. Το 
Εταιρικών Ανακοινώσεων 

συγκεκριµένες υποχρεώσεις τους 
επενδυτές να λαµβάνουν 
απόφασή τους για την 

πληροφορία σχετικά µε 
∆ιοικητικού Συµβουλίου µόνο σε 
εταιρείας και δεν µπορεί να 

της Εταιρείας ή να 
τρίτο µέρος ή πρόσωπο 

επαγγελµατικές ή κοινωνικές 
έγκριση της Εταιρείας.  

ούν την εταιρεία, είτε 
αποτέλεσµα την αποκάλυψη 

συµφέροντα σε αντίθεση µε τους 

οποιοδήποτε πρόσωπο, εκτός 
νοµοθεσία.  
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Οι εµπιστευτικές πληροφορίες δεν θα πρέπει να χρησιµοποιούνται µε οποιονδήποτε 
τρόπο ο οποίος θα είναι επιζήµιος για την Εταιρεία. 

Τα Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αναγνωρίζουν ότι οποιαδήποτε παραβίαση αυτής 
της πολιτικής θα µπορούσε να προκαλέσει βλάβη στην ΟΛΘ Α.Ε και στη λειτουργία του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου. Ως εκ τούτου, κάθε µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που 
παραβιάζει αυτήν την πολιτική επιβάλλεται να παύει η ιδιότητα του ως µέλος του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΟΛΘ Α.Ε. 
 
Αυτονόητο είναι ότι η τήρηση της Πολιτικής Προστασίας του Απορρήτου των 
Πληροφοριών δεν περιορίζει το δικαίωµα των µελών του ∆.Σ. να προσφεύγουν στις 
αρµόδιες υπηρεσίες του Ελληνικού ∆ηµοσίου όταν διαπιστώνουν πράξεις ή παραλείψεις 
των εκτελεστικών µελών που θίγουν τα συµφέροντα της εταιρίας, το δηµόσιο συµφέρον ή 
προκαλούν βλάβη στο κοινωνικό σύνολο. 
 

 

 

 

 

 

 

 


