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Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση Κοινού Ομολογιακού 

Δανείου ποσού Ευρώ 100.000.000 για την περίοδο 25.5.2021 μέχρι την 9.9.2021 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4.1.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου 

Αθηνών, την υπ' αριθμόν 25/17.07.2008 & 6.12.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Χρηματιστηρίου Αθηνών και την υπ' αριθμόν 8/754/14.04.2016 απόφαση του Δ.Σ. της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, γνωστοποιείται ότι, από την έκδοση Κοινού Ομολογιακού 

Δανείου ποσού Ευρώ 100.000.000 διάρκειας πέντε (5) ετών, διαιρούμενου σε 100.000 άυλες, 

κοινές, ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία Ευρώ 1.000 εκάστη και ετήσιο επιτόκιο 

2,70%, που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις από 25.1.2021 και 5.5.2021 αποφάσεις του 

Διοικητικού Συμβουλίου της «COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC» (εφ’ εξής η Εταιρεία) και με 

τις από 26.1.2021 και 5.5.2021 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της «Costamare Inc.» 

(εφ’ εξής η Εγγυήτρια) και από την υπ’ αριθμόν 912/12.05.2021 απόφαση έγκρισης του 

περιεχομένου του Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, 

αντλήθηκαν συνολικά κεφάλαια ύψους Ευρώ 100.000.000. Οι δαπάνες έκδοσης ανήλθαν σε 

Ευρώ 3.100.000 και μείωσαν αντίστοιχα τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια.  

Η έκδοση του Κοινού Ομολογιακού Δανείου καλύφθηκε πλήρως και η πιστοποίηση της 

καταβολής των αντληθέντων κεφαλαίων έγινε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας 

στις 25.5.2021. Επιπρόσθετα, οι εκδοθείσες 100.000 κοινές ανώνυμες ομολογίες εισήχθησαν 

προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης 

αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 26.5.2021.  

Σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που διατυπώνονται στο σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο που 

εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τις από 3.6.2021, 2.7.2021 και 9.9.2021 

αποφάσεις του ΔΣ της Εταιρείας, τα αντληθέντα κεφάλαια ποσού ύψους Ευρώ 100.000.000, 

μείον ποσό ύψους Ευρώ 3.100.000, το οποίο αφορά δαπάνες έκδοσης, διατέθηκαν στο 

σύνολό τους μέχρι την 9.9.2021 ως εξής: 

 
 

Α/Α 

 
 

Χρήση Αντληθέντων Κεφαλαίων 

 
Αντληθέντα 
Κεφάλαια 

(σε €  εκατ.) 

Διατεθέντα 
Κεφάλαια 

έως 9.9.2021 
(σε €  εκατ.) 

 
Αδιάθετα 
Κεφάλαια 

(σε € εκατ.) 

1 Αγορά των μετοχών των πλοιοκτητριών 
εταιρειών Adele Shipping Co., Bastian 
Shipping Co. και Cadence Shipping Co. 

 
85,6 

 
85,6 

 

 
0 

2 Αγορές μετοχών πλοιοκτητριών εταιρειών ή 
πλοίων της Costamare Inc. ή και τρίτων, 

κατόπιν αποτίμησης από́ εγνωσμένου κύρους 
εκτιμητή εντός 18 μηνών (αγορά μετοχών της 

εταιρείας Carran Shipping Co.) 

 
 

9,8 

 
 

9,8 

 
 

0 

3 
 

Κάλυψη κεφαλαίων κίνησης της Εταιρείας και 
των θυγατρικών της μέσω αύξησης μετοχικού 

κεφαλαίου εντός 18 μηνών 

 
1,5 

 
1,5 

 
0 

 Σύνολο 96,9 96,9 0 

 Πλέον: Δαπάνες Έκδοσης 3,1 3,1 0 
 Γενικό Σύνολο 100,0 100,0 0 

Η διάθεση των κεφαλαίων από την Εταιρεία κατά το χρονικό διάστημα 25.5.2021 – 9.9.2021 

ανά κατηγορία επένδυσης με Α/Α: 1-3 του παραπάνω πίνακα αφορά την ταμειακή 

εκταμίευση και όχι τη λογιστικοποίηση του εξόδου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση 

25 της Διοικούσας Επιτροπής του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 
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Ως προς την επένδυση με Α/Α: 1 του πίνακα σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον όρο 2.1(i) του 

Κοινού Ομολογιακού Δανείου, την 3.6.2021 ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση του συνόλου των 

μετοχών των πλοιοκτητριών εταιρειών Adele Shipping Co., Bastian Shipping Co. και Cadence 

Shipping Co., ιδιοκτητριών των πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων «MSC Azov», 

«MSC Ajaccio» και «MSC Amalfi» αντίστοιχα, τα οποία φέρουν σημαία Μάλτας, 

κατασκευάστηκαν το 2014 και έχουν χωρητικότητα 9.403 TEU έκαστο, από την Εγγυήτρια 

στην Εταιρεία. Το ποσό των €85,6 εκατ. για την αγορά των μετοχών των πλοιοκτητριών 

εταιρειών Adele Shipping Co., Bastian Shipping Co. και Cadence Shipping Co. διατέθηκε σε 

δολάρια ΗΠΑ ($105,011 εκατ.). 

Ως προς την επένδυση με Α/Α: 2 του πίνακα αναφέρεται ότι την 2.7.2021 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 

Εγγυήτρια στην Εταιρεία. Σημειώνεται ότι οι μετοχές της πλοιοκτήτριας εταιρείας Carran 

Shipping Co., 100% θυγατρικής της Εγγυήτριας, 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»1. 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., ήτοι $11,957 εκατ. και 

κατέβαλε το υπόλοιπο τίμημα εξ ιδίων κεφαλαίων. 

Ως προς την επένδυση με Α/Α: 3 του πίνακα επισημαίνεται ότι την 9.9.2021 η Εταιρεία 

διέθεσε σύμφωνα με τον όρο 2.1(iii) του Κοινού Ομολογιακού Δανείου το ισόποσο σε 

δολάρια των €1,5 εκατ. ($1,8 εκατ.) για την κάλυψη κεφαλαίων κίνησης της Εκδότριας και 

των Θυγατρικών της μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου των Θυγατρικών της  «Adele 

Shipping Co.», «Bastian Shipping Co.» και «Cadence Shipping Co.». Ειδικότερα το ισόποσο σε 

δολάρια των €1,5 εκατ. ($1,8 εκατ.) διατέθηκε στο πλαίσιο αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 

ποσού $650 χιλ. για εκάστη εκ των ανωτέρω Θυγατρικών. Η συνολική αύξηση μετοχικού 

κεφαλαίου των Θυγατρικών της Εταιρείας ανήλθε σε δολάρια ΗΠΑ $1,95 εκατ., 

περιλαμβανομένου του προς διάθεση ποσού €1,5 εκατ. ($1,8 εκατ.). 

Η Εταιρεία ολοκλήρωσε τη διάθεσή των αντληθέντων κεφαλαίων την 9.9.2021 σύμφωνα με 

τις δεσμεύσεις που διατυπώνονται στο σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο που εγκρίθηκε από την 

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η τοποθέτησή τους είναι οριστική.  

20 Οκτωβρίου 2021 

 

      Ο Πρόεδρος του                                            Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.                                             Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.     

Διοικητικού Συμβουλίου                              

                                                                              

  

Λώρα Σ. Στυλιανού                                              Γρηγόρης Γ. Ζήκος                                                  Αναστάσιος Θ.Γαβριηλίδης 

 
1 Η Έκθεση Αποτίμησης είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας costamare.cy 



A member firm of Ernst & Young Global Limited
1

EΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ)
Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές Α.E.
Χειμάρρας 8Β, Μαρούσι
151 25 Αθήνα

Τηλ.: 210 2886 000
Φαξ: 210 2886 905
ey.com

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της «Costamare Participations Plc».

28 San Sousi Street
1st floor office 101A
2003, Nicosia, Cyprus

Έκθεση Ευρημάτων από τη Διενέργεια Προσυμφωνημένων Διαδικασιών επί της «Έκθεσης Διάθεσης
Αντληθέντων Κεφαλαίων»

Αξιότιμοι Κύριοι,

Διενεργήσαμε τις διαδικασίες που συμφωνήθηκαν με την από 16/09/2021 επιστολή ανάθεσης έργου,
όπως απαριθμούνται κατωτέρω, επί της Έκθεσης Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων (εφεξής η
«Έκθεση») για την περίοδο 25 Μαΐου 2021 έως 9 Σεπτεμβρίου 2021, η οποία επισυνάπτεται στο
Παράτημα Ι. Η διοίκηση της Εταιρείας «Costamare Participations Plc» (εφεξής η «Εταιρεία»), έχει την
ευθύνη για τη σύνταξη της Έκθεσης αυτής σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από την Απόφαση της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 8/754/14.04.2016 και την Απόφαση 25 / 17.07.2008 & 6.12.2017 του
Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής «Αποφάσεις»).

Διενεργήσαμε την εργασία αυτή σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400
«Αναθέσεις Εκτέλεσης Προσυμφωνημένων Διαδικασιών Συναφών με Χρηματοοικονομική
Πληροφόρηση» που εφαρμόζεται σε έργα προσυμφωνημένων διαδικασιών. Η επάρκεια αυτών των
διαδικασιών είναι αποκλειστική ευθύνη της Εκδότριας και της Εγγυήτριας. Ως εκ τούτου, δεν εκφέρουμε
άποψη είτε αναφορικά με την επάρκεια των διαδικασιών που περιγράφονται παρακάτω είτε για το σκοπό
για τον οποίο έχει ζητηθεί αυτή η έκθεση. Ευθύνη μας είναι να εκτελέσουμε τις κατωτέρω
προσυμφωνημένες διαδικασίες και να σας γνωστοποιήσουμε τα ευρήματά μας.

Διαδικασίες που διενεργήθηκαν

Συγκεκριμένα, οι διαδικασίες που διενεργήσαμε συνοψίζονται ως εξής:

1) Εξετάσαμε εάν το περιεχόμενο της Έκθεσης είναι σύμφωνο με τις ανωτέρω Αποφάσεις.

2) Εξετάσαμε τη συνέπεια του περιεχομένου της Έκθεσης με τα αναφερόμενα στο Ενημερωτικό
Δελτίο, που εκδόθηκε από την Εταιρεία την 12/05/2021, καθώς και με τις σχετικές αποφάσεις και
ανακοινώσεις των αρμόδιων οργάνων της Εταιρείας.

3) Εξετάσαμε εάν το ποσό της έκδοσης του ομολόγου που αναφέρεται στην Έκθεση συμφωνεί με (α)
το αντίστοιχο ποσό που εγκρίθηκε στις από 25/01/2021 και από 05/05/2021 αποφάσεις του
Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στις από 26/01/2021 και από 05/05/2021 αποφάσεις
του Διοικητικού Συμβουλίου της Μητρικής Εταιρείας (β) το ποσό που αναφέρεται στο ως άνω
Ενημερωτικό Δελτίο (γ) το ποσό που έχει κατατεθεί στον τραπεζικό λογαριασμό με αριθμό
2021060603650 που τηρεί η Εταιρεία στην Τράπεζα Alpha Bank.

4) Εξετάσαμε εάν τα αντληθέντα ποσά της έκδοσης του ομολόγου έχουν διατεθεί σύμφωνα με τις
προβλεπόμενες χρήσεις τους και εντός του καθορισμένου χρονοδιαγράμματος, με βάση τα
οριζόμενα στην παράγραφο 2 του Ενημερωτικού Δελτίου, εξετάζοντας τις ενημερώσεις μέσω
διαδικτυακού χώρου της Εταιρείας και τις λογιστικές εγγραφές.
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ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Από τη διενέργεια των προαναφερόμενων διαδικασιών διαπιστώσαμε τα εξής:

1) Διαπιστώσαμε ότι το περιεχόμενο της Έκθεσης είναι σύμφωνο με τις ανωτέρω Αποφάσεις.

2) Επιβεβαιώσαμε τη συνέπεια του περιεχομένου της Έκθεσης με τα αναφερόμενα στο Ενημερωτικό
Δελτίο, που εκδόθηκε από την Εταιρεία την 12/05/2021, καθώς και με τις σχετικές αποφάσεις και
ανακοινώσεις των αρμόδιων οργάνων της Εταιρείας.

3) Συμφωνήσαμε το ποσό της έκδοσης του ομολόγου που αναφέρεται στην Έκθεση με (α) το
αντίστοιχο ποσό που εγκρίθηκε στις από 25/01/2021 και από 05/05/2021 αποφάσεις του
Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στις από 26/01/2021 και από 05/05/2021 αποφάσεις
του Διοικητικού Συμβουλίου της Μητρικής Εταιρείας (β) το ποσό που αναφέρεται στο ως άνω
Ενημερωτικό Δελτίο (γ) το ποσό που έχει κατατεθεί στον τραπεζικό λογαριασμό με αριθμό
2021060603650 που τηρεί η Εταιρεία στην Τράπεζα Alpha Bank.

4) Εξετάζοντας τις ενημερώσεις μέσω διαδικτυακού χώρου της Εταιρείας και τις λογιστικές εγγραφές
επαληθεύσαμε ότι τα αντληθέντα ποσά της έκδοσης του ομολόγου έχουν διατεθεί σύμφωνα με τις
προβλεπόμενες χρήσεις τους και εντός του καθορισμένου χρονοδιαγράμματος, με βάση τα
οριζόμενα στην παράγραφο 2 του Ενημερωτικού Δελτίου.

Δεδομένου ότι η διενέργεια των προαναφερόμενων διαδικασιών δεν αποτελεί έλεγχο ή επισκόπηση
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου ή τα Διεθνή Πρότυπα Ανάθεσης Εργασιών Επισκόπησης δεν
εκφράζουμε οποιαδήποτε διαβεβαίωση αναφορικά με την Έκθεση και το περιεχόμενό της.

Αν είχαμε διενεργήσει επιπρόσθετες διαδικασίες ή αν είχαμε διενεργήσει έλεγχο ή επισκόπηση σύμφωνα
με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου ή τα Διεθνή Πρότυπα Ανάθεσης Εργασιών Επισκόπησης, ενδεχομένως
να είχαν υποπέσει στην αντίληψή μας άλλα θέματα, τα οποία θα σας γνωστοποιούσαμε.

Περιορισμός χρήσης

Η παρούσα Έκθεση απευθύνεται αποκλειστικά προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στο πλαίσιο
της τήρησης των υποχρεώσεών της προς το ισχύον Κανονιστικό Πλαίσιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Ως εκ τούτου, η Έκθεση αυτή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, αφού
περιορίζεται μόνο στα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω και δεν επεκτείνεται στις οικονομικές
καταστάσεις που συνέταξε η Εταιρεία για την εξάμηνη περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2021, για τις
οποίες έχει εκδοθεί ξεχωριστή έκθεση ελέγχου με ημερομηνία 29 Σεπτεμβρίου 2021 από τον ελεγκτή
της.

Ernst & Young (Hellas)
Certified Auditors Accountants S.A.

Αθήνα
20 Οκτωβρίου 2021

Μαρία Χατζηαντωνίου



Παράρτημα Ι

1

Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση Κοινού Ομολογιακού
Δανείου ποσού Ευρώ 100.000.000 για την περίοδο 25.5.2021 μέχρι την 9.9.2021

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4.1.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου
Αθηνών, την υπ' αριθμόν 25/17.07.2008 & 6.12.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
του Χρηματιστηρίου Αθηνών και την υπ' αριθμόν 8/754/14.04.2016 απόφαση του Δ.Σ. της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, γνωστοποιείται ότι, από την έκδοση Κοινού Ομολογιακού
Δανείου ποσού Ευρώ 100.000.000 διάρκειας πέντε (5) ετών, διαιρούμενου σε 100.000 άυλες,
κοινές, ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία Ευρώ 1.000 εκάστη και ετήσιο επιτόκιο
2,70%, που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις από 25.1.2021 και 5.5.2021 αποφάσεις του
Διοικητικού Συμβουλίου της «COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC» (εφ’ εξής η Εταιρεία) και με
τις από 26.1.2021 και 5.5.2021 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της «Costamare Inc.»
(εφ’ εξής η Εγγυήτρια) και από την υπ’ αριθμόν 912/12.05.2021 απόφαση έγκρισης του
περιεχομένου του Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,
αντλήθηκαν συνολικά κεφάλαια ύψους Ευρώ 100.000.000. Οι δαπάνες έκδοσης ανήλθαν σε
Ευρώ 3.100.000 και μείωσαν αντίστοιχα τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια.

Η έκδοση του Κοινού Ομολογιακού Δανείου καλύφθηκε πλήρως και η πιστοποίηση της
καταβολής των αντληθέντων κεφαλαίων έγινε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας
στις 25.5.2021. Επιπρόσθετα, οι εκδοθείσες 100.000 κοινές ανώνυμες ομολογίες εισήχθησαν
προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης
αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 26.5.2021.

Σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που διατυπώνονται στο σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο που
εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τις από 3.6.2021, 2.7.2021 και 9.9.2021
αποφάσεις του ΔΣ της Εταιρείας, τα αντληθέντα κεφάλαια ποσού ύψους Ευρώ 100.000.000,
μείον ποσό ύψους Ευρώ 3.100.000, το οποίο αφορά δαπάνες έκδοσης, διατέθηκαν στο
σύνολό τους μέχρι την 9.9.2021 ως εξής:

Α/Α Χρήση Αντληθέντων Κεφαλαίων
Αντληθέντα
Κεφάλαια

(σε €  εκατ.)

Διατεθέντα
Κεφάλαια

έως 9.9.2021
(σε €  εκατ.)

Αδιάθετα
Κεφάλαια

(σε € εκατ.)

1 Αγορά των μετοχών των πλοιοκτητριών
εταιρειών Adele Shipping Co., Bastian
Shipping Co. και Cadence Shipping Co.

85,6 85,6 0

2 Αγορές μετοχών πλοιοκτητριών εταιρειών ή
πλοίων της Costamare Inc. ή και τρίτων,

κατόπιν αποτίμησης από ́εγνωσμένου κύρους
εκτιμητή εντός 18 μηνών (αγορά μετοχών της

εταιρείας Carran Shipping Co.)

9,8 9,8 0

3 Κάλυψη κεφαλαίων κίνησης της Εταιρείας και
των θυγατρικών της μέσω αύξησης μετοχικού

κεφαλαίου εντός 18 μηνών
1,5 1,5 0

Σύνολο 96,9 96,9 0
Πλέον: Δαπάνες Έκδοσης 3,1 3,1 0

Γενικό Σύνολο 100,0 100,0 0

Η διάθεση των κεφαλαίων από την Εταιρεία κατά το χρονικό διάστημα 25.5.2021 – 9.9.2021
ανά κατηγορία επένδυσης με Α/Α: 1-3 του παραπάνω πίνακα αφορά την ταμειακή
εκταμίευση και όχι τη λογιστικοποίηση του εξόδου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση
25 της Διοικούσας Επιτροπής του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
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Ως προς την επένδυση με Α/Α: 1 του πίνακα σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον όρο 2.1(i) του
Κοινού Ομολογιακού Δανείου, την 3.6.2021 ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση του συνόλου των
μετοχών των πλοιοκτητριών εταιρειών Adele Shipping Co., Bastian Shipping Co. και Cadence
Shipping Co., ιδιοκτητριών των πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων «MSC Azov»,
«MSC Ajaccio» και «MSC Amalfi» αντίστοιχα, τα οποία φέρουν σημαία Μάλτας,
κατασκευάστηκαν το 2014 και έχουν χωρητικότητα 9.403 TEU έκαστο, από την Εγγυήτρια
στην Εταιρεία. Το ποσό των €85,6 εκατ. για την αγορά των μετοχών των πλοιοκτητριών
εταιρειών Adele Shipping Co., Bastian Shipping Co. και Cadence Shipping Co. διατέθηκε σε
δολάρια ΗΠΑ ($105,011 εκατ.).

Ως προς την επένδυση με Α/Α: 2 του πίνακα αναφέρεται ότι την 2.7.2021 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
Εγγυήτρια στην Εταιρεία. Σημειώνεται ότι οι μετοχές της πλοιοκτήτριας εταιρείας Carran
Shipping Co., 100% θυγατρικής της Εγγυήτριας, 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»1. 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., ήτοι $11,957 εκατ. και
κατέβαλε το υπόλοιπο τίμημα εξ ιδίων κεφαλαίων.

Ως προς την επένδυση με Α/Α: 3 του πίνακα επισημαίνεται ότι την 9.9.2021 η Εταιρεία
διέθεσε σύμφωνα με τον όρο 2.1(iii) του Κοινού Ομολογιακού Δανείου το ισόποσο σε
δολάρια των €1,5 εκατ. ($1,8 εκατ.) για την κάλυψη κεφαλαίων κίνησης της Εκδότριας και
των Θυγατρικών της μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου των Θυγατρικών της  «Adele
Shipping Co.», «Bastian Shipping Co.» και «Cadence Shipping Co.». Ειδικότερα το ισόποσο σε
δολάρια των €1,5 εκατ. ($1,8 εκατ.) διατέθηκε στο πλαίσιο αύξησης μετοχικού κεφαλαίου
ποσού $650 χιλ. για εκάστη εκ των ανωτέρω Θυγατρικών. Η συνολική αύξηση μετοχικού
κεφαλαίου των Θυγατρικών της Εταιρείας ανήλθε σε δολάρια ΗΠΑ $1,95 εκατ.,
περιλαμβανομένου του προς διάθεση ποσού €1,5 εκατ. ($1,8 εκατ.).

Η Εταιρεία ολοκλήρωσε τη διάθεσή των αντληθέντων κεφαλαίων την 9.9.2021 σύμφωνα με
τις δεσμεύσεις που διατυπώνονται στο σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο που εγκρίθηκε από την
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η τοποθέτησή τους είναι οριστική.

20 Οκτωβρίου 2021

      Ο Πρόεδρος του                                            Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.                                             Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
Διοικητικού Συμβουλίου

Λώρα Σ. Στυλιανού                                              Γρηγόρης Γ. Ζήκος                                                  Αναστάσιος Θ.Γαβριηλίδης

1 Η Έκθεση Αποτίμησης είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας costamare.cy


