ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. ΑΕ)

Πολιτική ∆ιαχείρισης Συγκρούσεων Συµφερόντων
Η παρούσα Πολιτική περιλαµβάνει τις αρχές που έχει υιοθετήσει η ΟΛΘ Α.Ε.,
προκειµένου να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της ως προς τη διατήρηση και την
εφαρµογή αποτελεσµατικών διαδικασιών για τη διαχείριση και παρακολούθηση
περιπτώσεων σύγκρουσης συµφερόντων.
συµφερόντων
Στόχος της Πολιτικής είναι να προσφέρει συγκεκριµένες οδηγίες και καθοδήγηση στα µέλη
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, για το πως ορίζονται οι συγκρούσεις συµφερόντων,
συµφερόντων πως
µπορούν να αναγνωριστούν και ποιες διαδικασίες πρέπει να ακολουθηθούν
ακολουθηθούν, όταν αυτές
προκύπτουν. Συγκεκριµένα, η Πολιτική ∆ιαχείρισης Συγκρούσεων Συµφερόντων έχει σαν
σκοπό να:
•
•
•

Εντοπίσει περιστάσεις
περιστάσεις, στις οποίες µπορεί να προκύψουν συγκρούσεις
συµφερόντων µελών ∆
∆.Σ.
Σ
Προσδιορίσει τις κατάλληλες διαδικασίες καθώς και τους µηχανισµούς ελέγχου για
την έγκαιρη διαχείριση των εν λόγω συγκρούσεων
Προτείνει τρόπους αντιµετώπισης και ελαχιστοποίησης των επιπτώσεων
σύγκρουσης συµφερόντων
συµφερόντων.

Ορισµός της σύγκρουσης συµφερόντων
Ως σύγκρουση συµφερόντων ορίζεται η κατάσταση που προκύπτει εφόσον ένα µέλος του
∆Σ έχει ιδιωτικά συµφέροντα τα οποία θα µπορούσαν να επηρεάσουν µε αθέµιτο τρόπο
την άσκηση των επίσηµων υποχρεώσεων και καθηκόντων του.

Παραδείγµατα καταστάσεων
στάσεων σύγκρουσης συµφερόντων
Συγκεκριµένα, ως κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων µπορεί
πορεί να θεωρηθεί µια
κατάσταση κατά την οποία τα µέλη του ∆Σ της ΟΛΘ Α.Ε βρίσκονται σε µια από τις
ακόλουθες καταστάσεις:
•
•
•

είναι πιθανό να αποκοµίσει οικονοµικό κέρδος ή να αποφύγει οικονοµική
οικονο ική ζηµία σε
βάρος πελάτη,
έχει οικονοµικό
ικό ή άλλο κίνητρο να ευνοήσει τα συµφέροντα άλλου πελάτη ή άλλης
οµάδας πελατών σε βάρος των συµφερόντων πελάτη,
ασκεί την ίδια επιχειρηµατική
επιχειρηµατ
δραστηριότητα µε πελάτη.
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Εντοπισµός, πρόληψη και διαχείριση των καταστάσεων
συµφερόντων

σύγκρουσης

Ο Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης α.ε έχει υιοθετήσει σειρά ελεγκτικών µηχανισµών
και µέτρων για τον εντοπισµό, τη διαχείριση και την πρόληψη περιπτώσεων σύγκρουσης
συµφερόντων. Περιπτώσεις καταστάσεων σύγκρουσης συµφερόντων µπορούν να
εντοπιστούν στο πλαίσιο των περιοδικών ή εκτάκτων εσωτερικών ελέγχων που
διενεργούνται από την ΟΛΘ Α.Ε, είτε από οποιαδήποτε αναφορά από στέλεχος ή
υπάλληλο της εταιρείας.
Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και κάθε τρίτος στον οποίο έχουν ανατεθεί
αρµοδιότητες του οφείλουν έγκαιρα να αποκαλύπτουν στα υπόλοιπα µέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου τα ίδια συµφέροντα τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της
Εταιρείας που εκπίπτουν από τα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων
συµφερόντων µε αυτών της Εταιρείας ή συνδεδεµένων µε αυτήν επιχειρήσεων κατά την
έννοια του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 24, που ανακύπτει κατά την άσκηση των
καθηκόντων τους.
Επίσης, τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν
ανατεθεί από αυτό αρµοδιότητές του απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συµφέροντα που
αντιβαίνουν στα συµφέροντα της εταιρείας. Η εταιρεία έχει επίσης υιοθετήσει πολιτική
προστασίας απορρήτου των πληροφοριών βάσει της οποίας υπάρχει διαβάθµιση
πληροφοριών και µέριµνα για την ελεγχόµενη πρόσβαση σε αυτές.
Η Εταιρεία έχει καταρτίσει και διατηρεί κατάλογο µε τα στελέχη που µπορούν να
προκαλέσουν σύγκρουση συµφερόντων και να υπονοµεύσουν τα συµφέροντα της
εταιρείας. Ο κατάλογος ενηµερώνεται συστηµατικά προκειµένου να ενσωµατώσει
οποιαδήποτε αλλαγή προκύψει.
Η Εταιρεία εφαρµόζει επίσης, διαδικασίες για τον έλεγχο και την παρεµπόδιση της
διάχυσης απόρρητων ή σηµαντικών πληροφοριών οι οποίες αφορούν ενδεχοµένως
πελάτες ή χρηµατοπιστωτικά µέσα και δεν είναι διαθέσιµες στο ευρύ κοινό και έχει
ενηµερώσει τα µέλη του ∆.Σ.
Η παρούσα πολιτική επανεξετάζεται σε ετήσια βάση και πιο συχνά, εφόσον απαιτείται, για
να ενσωµατώσει τυχόν αλλαγές οι οποίες δύναται να επηρεάζουν τη διαχείριση των
θεµάτων σύγκρουσης συµφερόντων.
Ο Υπεύθυνος της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου ελέγχει την τήρηση της παρούσας
πολιτικής από τα µέλη του ∆.Σ. και αξιολογεί τη συµµόρφωσή τους µε την παρούσα
πολιτική, τουλάχιστον σε ετήσια βάση, υποβάλλοντας σχετική έκθεση στο ∆ιοικητικό
Συµβούλιο της Εταιρίας καθώς και προτάσεις για τη λήψη συµπληρωµατικών µέτρων ή
την τροποποίηση της παρούσας πολιτικής.
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