
 

 
Ανακοίνωση προνομιακής πληροφορίας 

της εταιρείας 

«COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC» 

 

 
H Εταιρεία «COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 
17 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς (Δημοσιοποίηση προνομιακών 
πληροφοριών) και την υπ’ αριθμ. απόφαση 3/347/12.7.2005 του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι την 2α Ιουλίου 2021 ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση του συνόλου των 
μετοχών της πλοιοκτήτριας εταιρείας Carran Shipping Co., ιδιοκτήτριας του πλοίου μεταφοράς 
εμπορευματοκιβωτίων «Michigan», το οποίο φέρει σημαία Μάλτας, κατασκευάσθηκε το 2008 και 
έχει χωρητικότητα 1.300 TEU, από την εταιρεία «Costamare Inc.» στην Εταιρεία, στο πλαίσιο της 
διάθεσης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο από 12.5.2021 Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρείας, 
μέρους των αντληθέντων κεφαλαίων από την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ποσού ευρώ 
εκατό εκατομμυρίων (€100.000.000) διάρκειας πέντε (5) ετών, οι ομολογίες του οποίου έχουν 
εισαχθεί και τελούν υπό διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της 
Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.  
 
Σημειώνεται ότι οι μετοχές της πλοιοκτήτριας εταιρείας Carran Shipping Co., 100% θυγατρικής της 
Costamare Inc., αποκτήθηκαν από την Εταιρεία έναντι τιμήματος $14,804 εκατ., το οποίο προέκυψε 
από την αποτίμηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Carran Shipping Co. κατά την 
31η Μαΐου 2021, κατόπιν εντολής της Εταιρείας σύμφωνα με τους όρους του Κοινού Ομολογιακού 
Δανείου και τα προβλεπόμενα στο από 12.5.2021 Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρείας, και 
αποτυπώνεται στην από 24.6.2021 Έκθεση Αποτίμησης της «KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε». 
Ειδικότερα, για την αγορά των μετοχών της Carran Shipping Co., η Εταιρεία διέθεσε σύμφωνα με τον 
όρο 2.1(ii) του Κοινού Ομολογιακού Δανείου, το ισόποσο σε δολάρια των €9,8 εκατ. ($11,957 εκατ.) 
και κατέβαλε το υπόλοιπο τίμημα εξ ιδίων κεφαλαίων. Η Έκθεση Αποτίμησης θα είναι διαθέσιμη στην 
ιστοσελίδα της Εταιρείας costamare.cy.  
 
Η Εταιρεία θα ενοποιεί την ως άνω εταιρεία Carran Shipping Co. στις οικονομικές της καταστάσεις 
σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. και θα συντάσσει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. 
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