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1. Πληροφορίες για την Costamare Participations Plc  

Χώρα σύστασης 

Η Costamare Participations Plc (η 'Εταιρεία') συστάθηκε στην Κύπρο στις 24 Νοεμβρίου 2020 ως δημόσια εταιρεία 
περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113. Το 
εγγεγραμμένο γραφείο της είναι στην οδό Σαν Σουσί, 28, 1ος όροφος, Γραφείο 102Α, 2003, Λευκωσία, Κύπρος. 

 

Μέτοχοι 

Η Εταιρεία ελέγχεται από την Costamare Inc. (“Μητρική” εταιρεία), εγγεγραμμένη στις Νήσους Μάρσαλ, η οποία 
κατέχει το 100% των συνήθων μετοχών της Εταιρείας και το 85% των προνομιούχων μετοχών της Εταιρείας. Οι 
μετοχές της Μητρικής εταιρείας αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο αξιών της Νέας 
Υόρκης στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. 

Κύριες δραστηριότητες 

Η Εταιρεία είναι εταιρεία χαρτοφυλακίου με αποκλειστικό σκοπό την κυριότητα, άμεσα ή έμμεσα, μετοχών 
εταιρειών πλοιοκτητριών πλοίων, ή μετοχών ναυλωτριών εταιρειών γυμνού πλοίου (bareboat charterers), ή 
μισθωτριών εταιρειών πλοίων υπό χρηματοδοτική μίσθωση, σχετικά με πλοία κάθε εθνικότητας. Η Εταιρεία από 
την ίδρυσή της έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020 δεν είχε δραστηριότητα. 

2. Βάση ετοιμασίας 

Αυτές οι οικονομικές καταστάσεις είναι οι πρώτες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας σύμφωνα με τα 
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και καλύπτουν την περίοδο από την ίδρυση της μέχρι της 
31 Δεκεμβρίου 2020. Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τις 
απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113. Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί με βάση 
την αρχή συνέχισης της δραστηριότητας και την αρχή του ιστορικού κόστους. 

3. Περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών 

Οι κυριότερες λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν στην ετοιμασία αυτών των οικονομικών καταστάσεων 
αναφέρονται πιο κάτω.  

Λειτουργία ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα 

Παρόλο που η Εταιρεία υπέστη ζημιά ύψους €27.154 για την περίοδο από 24 Νοεμβρίου 2020 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 
2020, τα κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού της Εταιρείας υπερέβαιναν τις τρέχουσες υποχρεώσεις της κατά 
€2.846.  

Η Εταιρεία μαζί με την Μητρική ως Εγγυήτρια προτίθενται να προβούν στην έκδοση κοινού έντοκου ομολογιακού 
δανείου (“Ομολογιακό δάνειο”) ύψους τουλάχιστον €80.000.000 μέχρι €100.000.000. Το Ομολογιακό δάνειο θα 
εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης αγοράς του 
Χρηματιστηρίου Αθηνών. Εάν το Ομολογιακό Δάνειο δεν καλυφθεί σε ποσό τουλάχιστον €80.000.000, θα 
ματαιωθεί η έκδοση του (Βλέπε επίσης σημείωση 18). 

Η Εταιρεία έχει ως αποκλειστικό σκοπό την κυριότητα, άμεσα ή έμμεσα, μετοχών πλοιοκτητριών εταιρειών ή 
μετοχών ναυλωτριών εταιρειών γυμνού πλοίου (bareboat charterers) ή μισθωτριών εταιρειών πλοίων υπό 
χρηματοδοτική μίσθωση (ship lessees), σχετικά με πλοία κάθε εθνικότητας ή σημαίας. 

Η μητρική εταιρεία έχει εκδηλώσει την πρόθεση της για να παρέχει χρηματοοικονομική βοήθεια προς την Εταιρεία 
όταν αυτή  την χρειαστεί. Δεδομένου της στήριξης της Εταιρείας από την Μητρική Εταιρεία, δεν υπάρχουν 
ανησυχίες σχετικά με την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 
































