Η κα Λώρα Στυλιανού είναι δικηγόρος Κύπρου από το 1996, Διευθύνων Σύμβουλος της
Δικηγορικής Εταιρείας LC LAW STYLIANOU & ASSOCIATES LLC. Πριν ιδρύσει τη δική της
Δικηγορική Εταιρεία, η κ. Στυλιανού ήταν συνέταιρος στο δικηγορικό γραφείο Τάσσος
Παπαδόπουλος & Σία, ένα από τα μεγαλύτερα δικηγορικά γραφεία της Κύπρου. Έχει μακρά και
πλούσια εμπειρία σε διασυνοριακές συναλλαγές με ιδιαίτερη έμφαση σε υποθέσεις ναυτικού,
εμπορικού και χρηματοοικονομικού δικαίου. Από τον Οκτώβριο του 2018, είναι μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου του Αμερικάνικου οργανισμού ALFA International. Η κα Στυλιανού είναι
κάτοχος LL.B. (Hons) από το University of Newcastle-Upon-Tyne, UK και LL.M. από το University
College London, UK με ειδίκευση στο εμπορικό και εταιρικό δίκαιο.
Ο κ. Ηλίας Αγαπίου διαθέτει εικοσαετή εμπειρία ως ορκωτός ελεγκτής στην Κύπρο, έχοντας
εργασθεί, από το 2001 έως το 2018, ως Audit Associate στην PwC Κύπρου και ως Audit Manager
στην Ekkeshi Consultants Ltd και τη Markos Drakos Ltd. Το 2018, ίδρυσε την ελεγκτική εταιρεία
PLATINUMSERVE LIMITED με έδρα τη Λευκωσία. Κατά την επαγγελματική του διαδρομή, ο κ.
Αγαπίου έχει πραγματοποιήσει ελέγχους οικονομικών καταστάσεων πολυάριθμων εταιρειών,
περιλαμβανομένων και πολλών ναυτιλιακών εταιρείων και, ως εκ τούτου, διαθέτει όλες τις
αναγκαίες γνώσεις για την παροχή συνδρομής στην παρακολούθηση των οικονομικών
καταστάσεων της Εκδότριας. Ο κ. Αγαπίου είναι FCCA Member και κάτοχος B.A. (Hons) στα
οικονομικά από το South Bank University, London.
Ο κ. Γεώργιος Ράλλης διαθέτει εικοσαετή επαγγελματική εμπειρία στον κλάδο των investment
funds και του commodities trading, έχοντας υπερδεκαετή εμπειρία στον κλάδο της διαχείρισης
κινδύνων (risk management). Επιπλέον, ο κ. Γεώργιος Ράλλης έχει εργασθεί ως Commodities
Trading Strategist για την Schroders PLC New Finance Capital στο Λονδίνο και, ως εκ τούτου, είναι
σε θέση να εισφέρει σημαντική εμπειρία στην Εκδότρια σχετικά με τη διαχείριση κινδύνων που
συνδέονται με την προσφορά και τη ζήτηση για προϊόντα/αγαθά που μεταφέρονται σε
εμπορευματοκιβώτια δια της θαλάσσης, καθώς και τις μεταβολές στην παγκόσμια παραγωγή
προϊόντων που μεταφέρονται σε πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, οι οποίες μπορεί να
επηρεάσουν τις συνθήκες της ναυλαγοράς στην οποία θα δραστηριοποιείται η Εκδότρια. Ο κ.
Γεώργιος Ράλλης κατέχει PhD και MSc στα οικονομικά από το Cass Business School, City of London
University, UK, καθώς και Πτυχίο Οικονομικών από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ
κατέχει πιστοποίηση CFA level III, Certified Economist and Accountant (Economic Chamber of
Greece) και Investment advisor (Commercial and Industrial Chamber of Greece).
Ο κ. Γρηγόριος Ζήκος είναι Οικονομικός Διευθυντής (Chief Financial Officer) και μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου της Costamare Inc. Προηγουμένως, ο κ. Ζήκος εργάσθηκε από το 2006
έως το 2007 στην DryShips, Inc. ως Οικονομικός Διευθυντής , από το 2004 έως το 2006 στην J&P
Avax S.A. ως υπεύθυνος project and structured finance debt transactions και από το 2000 έως το
2004 στη Citigroup στο Λονδίνο σε πολυάριθμες συναλλαγές leveraged and acquisition debt
financing. Επιπλέον, ο κ. Ζήκος εργάσθηκε ως δικηγόρος από το 1994 έως το 1998, παρέχοντας
συμβουλές σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ναυτιλιακές εταιρείες. Ο κ. Ζήκος είναι κάτοχος
M.B.A. στα Χρηματοοικονομικά από το Cornell University, LL.M. από το University of London
King’s College και πτυχίου Νομικής με άριστα από το Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Ο κ. Αναστάσιος Γαβριηλίδης είναι Νομικός Σύμβουλος και Γραμματέας του Διοικητικού
Συμβουλίου της Costamare Inc. από το 2013. Από το 2004 έως το 2011, ο κ. Γαβριηλίδης υπήρξε

Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς από το 2004 έως το 2009 και Πρόεδρος από το 2009
έως το 2011, ενώ έχει διατελέσει και μέλος του συμβουλίου εποπτών της ESMA. Επιπλέον, ο κ.
Γαβριηλίδης εργάσθηκε ως δικηγόρος στην Αθήνα με ειδίκευση στο δίκαιο των αξιογράφων και
στο τραπεζικό και χρηματοοικονομικό δίκαιο, ενώ από το 1991 έως το 1999 εργάσθηκε σε
διάφορες θέσεις και υπήρξε μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ιδρύματος Ωνάση. Ο κ.
Γαβριηλίδης κατέχει τίτλους LL.M. από το Harvard Law School και το London School of Economics,
πτυχίο Νομικής από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και Β.Α. στα οικονομικά από το American College
of Greece, Deree College.

