ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ
ΟΛΠ Α.Ε.: Ολοκληρώθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων
13 Ιουλίου 2022. Η ΟΛΠ Α.Ε. πραγματοποίησε σήμερα, Τετάρτη 13 Ιουλίου 2022, μέσω
τηλεδιάσκεψης, Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, η οποία ολοκληρώθηκε
επιτυχώς σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και με απαρτία που ανήλθε στο
78,66%. Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης υπήρξε εποικοδομητική επικοινωνία
με τους μετόχους και ενημέρωση για τις τρέχουσες εξελίξεις. Επίσης οι μέτοχοι της ΟΛΠ
Α.Ε. σχολίασαν θετικά τις οικονομικές επιδόσεις της Εταιρείας. Όλα τα θέματα της
Γενικής Συνέλευσης εγκρίθηκαν με υψηλά ποσοστά.
Μεταξύ άλλων εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και η Διανομή
Μερίσματος, αναφορικά με την εταιρική χρήση του έτους 2021. Επισημαίνεται, ότι το
ποσό του μερίσματος, κατόπιν σχετικής πρότασης του Δ.Σ., ανήλθε σε 0,628 ευρώ ανά
μετοχή, αυξημένο κατά 57% σε σχέση με το 2020.
Tα σημαντικότερα μεγέθη της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για το έτος 2021 αφορούν
στον κύκλο εργασιών της εταιρείας, ο οποίος ανέρχεται σε 154,2 εκατ. ευρώ, στα κέρδη
προ φόρων, τα οποία είναι 49,2 εκατ. ευρώ και στα κέρδη μετά από τους φόρους, τα
οποία ανέρχονται σε 36,8 εκατ. ευρώ. Τα ταμειακά διαθέσιμα σημείωσαν αύξηση και
ανέρχονται σε 135,0 εκατ. ευρώ, ενώ σημειώνεται πως έως το τέλος του 2021 το
σωρευτικό συμβασιοποιημένο ποσό των υποχρεωτικών επενδύσεων ανέρχεται σε 250,5
εκατ. ευρώ ή 89,9%.
Ο Πρόεδρος της ΟΛΠ Α.Ε. κ. Yu Zenggang, ο οποίος προήδρευσε της Γενικής
Συνελεύσεως, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συνεδρίαση και κυρίως για τα
σταθερά εύρωστα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας, τα οποία αποδεικνύουν ότι
η στρατηγική, η οποία ακολουθείται συστηματικά τα τελευταία χρόνια στο Λιμάνι
Πειραιά, είναι η κατάλληλη, οι επιδιωκόμενοι στόχοι επιτυγχάνονται και διασφαλίζονται
τα συμφέροντα των μετόχων. Με αυτόν τον τρόπο ο Λιμένας έχει εισέλθει σε μια νέα
εποχή βιώσιμης ανάπτυξης, όπου με τις πολύπλευρες δραστηριότητές του και το υψηλό
επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών του αξιώνει δικαίως να θεωρείται μεταφορικός
κόμβος σε παγκόσμιο επίπεδο και ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια στη Μεσόγειο και
την Ευρώπη.
Σχετικά με την ΟΛΠ Α.Ε.
Η ΟΛΠ Α.Ε., εισηγμένη εταιρεία του Χρηματιστηρίου Αθηνών διαχειρίζεται και λειτουργεί τον
Λιμένα Πειραιά το μεγαλύτερο λιμάνι της Ελλάδας και ενός από τα πιο ολοκληρωμένα λιμάνια

στην Ευρώπη από πλευράς λιμενικών υπηρεσιών. Οι δραστηριότητες στο Λιμάνι του Πειραιά
περιλαμβάνουν την κρουαζιέρα, τη μεταφορά επιβατών, τον σταθμό εμπορευματοκιβιωτίων και
αυτοκινήτων, τις γενικές μεταφορές, τη ναυπηγοευπισκευαστική ζώνη, τα logistics και υπηρεσίες
ελεύθερης ζώνης. Κύριος μέτοχος της ΟΛΠ Α.Ε. με ποσοστό 67% είναι η COSCO Shipping, μία από
τις μεγαλύτερες ναυτιλιακές εταιρείες του κόσμου.
Την τελευταία δεκαετία η ΟΛΠ Α.Ε. σημειώνει αδιάληπτη ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον
και με στοχευμένη χρήση των νέων τεχνολογιών και των εργαλείων ψηφιοποίησης, σε όλο το
φάσμα των λιμενικών της δραστηριοτήτων, συνεισφέροντας σε μεγάλο βαθμό στην οικονομία
της χώρας και κυρίως ανταποδίδοντας σημαντικά οφέλη στην ελληνική κοινωνία.
Η ΟΛΠ Α.Ε. κατέχει την πιστοποίηση “ECO PORT”, βρίσκεται στη λίστα ESG του Χρηματιστηρίου
Αθηνών και συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πιο βιώσιμες εταιρείες της Ελλάδας το 2022.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε: https://olp.gr

