ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ
ΟΛΠ Α.Ε.: Συνάντηση και βράβευση από την Οικονομική Διευθύντρια κα Li Jin της Μαρίας
Μιχαλακάκου για την κατάκτηση της πρώτης θέσης στο παγκόσμιο πρωτάθλημα kick
boxing
14 Νοεμβρίου 2022. Η Οικονομική Διευθύντρια της ΟΛΠ Α.Ε. κα Li Jin πραγματοποίησε
συνάντηση στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού με την πρωταθλήτρια kick boxing και νούμερο
ένα στην παγκόσμια κατάταξη Μαρία Μιχαλακάκου, την οποία βράβευσε για την κατάκτηση
της πρώτης θέσης στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, που διεξήχθη τον Οκτώβριο 2022 στην Ιταλία.
Η ΟΛΠ Α.Ε. υποστηρίζει έμπρακτα τις προσπάθειες της Ελληνίδας πρωταθλήτριας και
επισημαίνεται ότι η Εταιρεία παρείχε οικονομική υποστήριξη για τη συμμετοχή της αθλήτριας
στο παγκόσμιο κύπελο στην Ουγγαρία, όπου κατέκτησε την πρώτη θέση.
Η Οικονομική Διευθύντρια της ΟΛΠ Α.Ε. κα Li Jin, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ανέφερε
τα ακόλουθα: «Στη Μαρία αξίζουν πολλά συγχαρητήρια και είμαστε όλοι περήφανοι, όπου με
σκληρή δουλειά, αυτοπειθαρχία και κυρίως το απαραίτητο ήθος, πέτυχε τον στόχο της και
κατέκτησε την πρώτη θέση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα kick boxing. Η κατάκτηση του
παγκοσμίου πρωταθλήματος είναι μόνο η αρχή, καθώς είμαι βέβαιη ότι θα ζήσουμε πολλές
ακόμα σπουδαίες αθλητικές στιγμές από την πορεία της. Η ΟΛΠ Α.Ε. στηρίζει και θα συνεχίσει
να στηρίζει σταθερά και στο μέλλον τη νέα γενιά και τον ελληνικό αθλητισμό.»
Επισημαίνεται ότι η παγκόσμια πρωταθλήτρια Μαρία Μιχαλακάκου ανήκει στην ευρύτερη
οικογένεια της ΟΛΠ Α.Ε., καθώς είναι η κόρη του Μιχάλη Μιχαλακάκου, εργαζόμενου στην
Εταιρεία.

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 εμπορευματοκιβωτίων και αυτοκινήτων, τις γενικές
μεταφορές, τη ναυπηγοεπισκευαστική 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

