
Κατάλογος Διευκρινήσεων – Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης
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ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.
HELLENIC REPUBLIC ASSET DEVELOPMENT FUND S.A.

Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2020
Athens, September 18, 2020

Απαντήσεις σε αιτήματα διευκρινίσεων που υποβάλλονται από τους Ενδιαφερόμενους σε σχέση με την Πρόσκληση για υποβολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απόκτηση
πλειοψηφικού μεριδίου συμμετοχής στον Οργανισμό Λιμένος Αλεξανδρούπολης Α.Ε. (η «Πρόσκληση»). Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν, οι κεφαλαιοποιημένοι όροι
που χρησιμοποιούνται στο παρόν θα έχουν την ίδια έννοια όπως στην Πρόσκληση.
Responses to clarification requests submitted by Interested Parties in connection with the Invitation to submit an Expression of Interest for the acquisition of majority shareholding
in Alexandroupolis Port Authority S.A. (the “Invitation”). Unless otherwise specified herein, capitalized terms used in the present shall bear the same meaning as in the Invitation.
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Παράρτημα Β

Υπόδειγμα 
Δήλωσης 2

Παρακαλώ όπως διευκρινίσετε αν στο Υπόδειγμα Δήλωσης 2 του
Παραρτήματος Β για την περίπτωση υπογραφής από Τρίτο Μέρος η
παράγραφος: «Όλες οι πληροφορίες, καταστάσεις, δηλώσεις, Δικαιολογητικά
Έγγραφα και λοιπά συνοδευτικά έγγραφα, που έχουμε υποβάλει μαζί με την
Εκδήλωση Ενδιαφέροντός μας, είναι αληθή, έγκυρα και ακριβή και δεν έχουμε
αποκρύψει οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με τη Διαγωνιστική Διαδικασία
και τη Συναλλαγή σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Πρόσκλησης.»
πρέπει να διαμορφωθεί σε: «Όλες οι πληροφορίες, καταστάσεις, δηλώσεις,
Δικαιολογητικά Έγγραφα και λοιπά συνοδευτικά έγγραφα, που έχουμε
υποβάλει μαζί με την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος του Ενδιαφερόμενου […….] ή
της Κοινοπραξίας […….] είναι αληθή, έγκυρα και ακριβή και δεν έχουμε
αποκρύψει οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με τη Διαγωνιστική Διαδικασία
και τη Συναλλαγή σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Πρόσκλησης.» ή θα
παραμείνει ως έχει στο Υπόδειγμα.

Επιβεβαιώνεται ότι η προτεινόμενη διαμόρφωση της σχετικής
παραγράφου του Υποδείγματος Δήλωσης 2 του Παραρτήματος
Β της Πρόσκλησης είναι αποδεκτή σε περίπτωση υπογραφής
από Τρίτο Μέρος.
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Annex Β

Statement 
Template 2

Please clarify whether in Statement Template 2 of Annex B, in case of being
signed by a Third Party, the paragraph: “All information, statements, declarations,
Supporting Documents and other accompanying documents we have submitted
together with our Expression of Interest, are true, valid and accurate and we have
not concealed any information related to the Tender Process and the Transaction
according to the provisions of the relevant Invitation.” should be rephrased to:
“All information, statements, declarations, Supporting Documents and other
accompanying documents we have submitted together with the Expression of
Interest of the Interested Party […….] or the Consortium […….], are true, valid and
accurate and we have not concealed any information related to the Tender
Process and the Transaction according to the provisions of the relevant
Invitation.” or shall remain as it is in the Template.

It is confirmed that the proposed rewording of the related
paragraph of Statement Template 2 of Annex B of the Invitation
is acceptable in case of being signed by a Third Party.



Κατάλογος Διευκρινήσεων – Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης
Clarifications List – Invitation to submit an Expression of Interest – Alexandroupolis Port Authority

3 | P a g e

#
Παραπομπή
Πρόσκλησης

Invitation 
Reference

ΕΡΩΤΗΣΗ

QUESTIONS

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

RESPONSE

10
4.2.4

Παρακαλώ διευκρινίστε σε τι συνίσταται και πως αποδεικνύεται η ενεργή
συμμετοχή στη διοίκηση εταιρείας (4.2.4 Πρόσκλησης Υποβολής Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος).

Διευκρινίζεται ότι ως ενεργή συμμετοχή στη διοίκηση εταιρείας
νοείται η εξουσία του Προεπιλεγέντος Επενδυτή (ή Μέλους
Κοινοπραξίας) να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη
διαδικασία λήψης αποφάσεων της εταιρείας (μέσω π.χ. της
πλειοψηφίας των μελών του διοικητικού οργάνου ή/και των
στελεχών με εκτελεστικές αρμοδιότητες ή/και μέσω αυξημένων
δικαιωμάτων αρνησικυρίας που να οδηγούν στον έλεγχο των
αποφάσεων της εταιρείας) και εν γένει να κατευθύνει τις
αποφάσεις και πολιτικές της εταιρείας. Τα στοιχεία που θα
πρέπει να προσκομιστούν προς το σκοπό απόδειξης της
ενεργούς συμμετοχής υπό την ανωτέρω έννοια (όπως,
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, πιστοποιητικά μετοχικής
σύνθεσης και ισχύουσας εκπροσώπησης ή καταστατικά
έγγραφα ή συμφωνίες μετόχων κλπ.) θα κρίνονται ανά
περίπτωση και θα εναπόκειται στον έλεγχο και την κρίση του
Ταμείου κατά πόσο είναι επαρκή και ικανοποιητικά. Σε κάθε
περίπτωση το Ταμείο θα έχει τη δυνατότητα να ζητήσει
περαιτέρω διευκρινίσεις ή πρόσθετα δικαιολογητικά επί των
προσκομισθέντων εγγράφων κατά την απόλυτη διακριτική του
ευχέρεια.
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4.2.4

Please clarify what constitutes active participation in the management of the
company and how it is proven (4.2.4 of the Invitation for Submission of Expression
of Interest).

It is clarified that as active participation in the management of a
company it is meant the power of the Prequalified Investor (or
Consortium Member) to play a key role in the decision-making
process of the company (through e.g. the majority of the
members of the managerial body and/or the executive officers
and/or any increased veto rights that lead to the control of the
company’s decisions) and in general to direct the decisions and
policies of the company. The evidence that needs to be
submitted as proof of such active participation within the above
meaning (such as, indicatively and not limited to, any certificates
of shareholding structure and current representation or
constitutional documents or shareholders agreements etc.)
should be dealt at an ad hoc basis and will be subject to the
Fund’s review and judgement whether it is sufficient and
satisfactory or not. In any case the Fund reserves the right, at its
sole discretion, to ask for further clarifications or additional
evidence in relation to the submitted documents.
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Παράρτημα Β 

Υπόδειγμα 
Δήλωσης 5

Annex B

Statement 
Template 5

Παρακαλώ όπως επιβεβαιώσετε την κατανόηση μας ότι σε περίπτωση στήριξης
μέλους Κοινοπραξίας στην χρηματοοικονομική επάρκεια Τρίτου Μέρους το
Υπόδειγμα Δήλωσης 5 του Παραρτήματος Β υποβάλλεται από κάθε μέλος και
από το Τρίτο Μέρος και ο Πίνακας Α1 συμπληρώνεται για κάθε μέλος της
Κοινοπραξίας και το Τρίτο Μέρος ενώ στον Πίνακα Β για το μέλος της
Κοινοπραξίας που στηρίζεται στο Τρίτο Μέρος συμπληρώνεται ο μέσος όρος των
ιδίων κεφαλαίων του Τρίτου Μέρους όπως αυτός αναγράφεται στον αντίστοιχο
Πίνακα Α1 για το Τρίτο Μέρος σε συνδυασμό με το μέσο όρο των ιδίων
κεφαλαίων των υπολοίπων μελών της Κοινοπραξίας.

Επιβεβαιώνεται. 

Please confirm our understanding that in case of a Consortium member relying on
the financial capacity of a Third Party, the Statement Template 5 of Annex B shall
be submitted by each member and by the Third Party and Table A1 shall be
completed for each member of the Consortium and the Third Party while in Table
B, for the member of the Consortium that relies on the Third Party, the average
shareholders’ equity of the Third Party is filled in, as this is listed in the
corresponding Table A1 for the Third Party in combination with the average share
holders’ equity of the other members of the Consortium.

Confirmed.
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Παράρτημα A

Παρ. 1.1

Annex A

Par. 1.1

Παρακαλώ όπως επιβεβαιώσετε ότι για τα Θιγόμενα Πρόσωπα Ελληνικής
Εταιρικής Οντότητας αρκεί η προσκόμιση αποσπάσματος ποινικού μητρώου περί
μη καταδίκης για τα αδικήματα (α) έως (στ) της υποπαραγράφου 3 της
παραγράφου 1.1 του Παραρτήματος Α και δεν απαιτείται επιπλέον η
προσκόμιση ένορκης βεβαίωσης.

Επιβεβαιώνεται. 

Please confirm that for the Affected Persons of a Greek Corporate Entity, the
submission of a criminal record extract for non-conviction for the criminal acts (a)
to (f) of sub-paragraph 3 of paragraph 1.1 of Annex A is sufficient and that a
sworn statement is not required, in addition.

Confirmed.


