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ΈΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΤΗΣ CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΡΧΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC και της ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. και EUROXX
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. υπό την ιδιότητά τους ως Σύμβουλοι Έκδοσης (εφεξής οι «Σύμβουλοι») και της
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., της EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. και της ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. υπό την ιδιότητά
τους ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι (εφεξής οι «Συντονιστές»).
Αξιότιμες κυρίες και κύριοι,
Με την παρούσα Έκθεση θέτουμε υπόψη σας τα αποτελέσματα της εργασίας που διενεργήσαμε με βάση την
από 3 Σεπτεμβρίου 2021 σύμβαση ανάθεσης διενέργειας ειδικού λογιστικού και οικονομικού ελέγχου
αναφορικά με την συμμόρφωση της εταιρείας CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC (« Εταιρεία») έως την 7 Οκτωβρίου
2021 με το άρθρο 15 «Οργάνωση και λειτουργία της μονάδας εσωτερικού ελέγχου» και το άρθρο 16 «Ο ρόλος
της μονάδας εσωτερικού ελέγχου» του Νόμου 4706/2020, το άρθρο 44 «Επιτροπή Ελέγχου» (παράγραφοι 1
και 3) του Ν.4449/2017 όπως τροποποιήθηκε η παρ. 1 από το άρθρο 74 του Ν. 4706/2020 και ισχύει, και το
άρθρο 4 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η
εργασία μας διενεργήθηκε σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Αναθέσεων Διασφάλισης 3000 «Έργα
Διασφάλισης πέραν του Ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής Πληροφόρησης» (ISAE 3000).
Κανονιστικό Πλαίσιο
Ο Ν.4706/2020 στα άρθρα 15 και 16, ορίζει ότι:
Άρθρο 15 - Οργάνωση και λειτουργία της μονάδας εσωτερικού ελέγχου
1.

Η Εταιρεία διαθέτει μονάδα εσωτερικού ελέγχου, που συνιστά ανεξάρτητη οργανωτική μονάδα εντός
της Εταιρείας, με σκοπό την παρακολούθηση και βελτίωση των λειτουργιών και των πολιτικών της
Εταιρείας αναφορικά με το Σύστημα εσωτερικού ελέγχου της.

2.

Ο επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας,
έπειτα από πρόταση της επιτροπής ελέγχου, είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης
υπάλληλος, προσωπικά και λειτουργικά ανεξάρτητος και αντικειμενικός κατά την άσκηση των
καθηκόντων του και διαθέτει τις κατάλληλες γνώσεις και σχετική επαγγελματική εμπειρία. Υπάγεται
διοικητικά στον διευθύνοντα σύμβουλο και λειτουργικά στην επιτροπή ελέγχου. Ως επικεφαλής της
μονάδας εσωτερικού ελέγχου, δεν μπορεί να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή μέλος με
δικαίωμα ψήφου σε επιτροπές διαρκούς χαρακτήρα της Εταιρείας και να έχει στενούς δεσμούς με
οιονδήποτε κατέχει μία από τις παραπάνω ιδιότητες στην Εταιρεία ή σε εταιρεία του Ομίλου.

3.

Η Εταιρεία ενημερώνει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για οποιαδήποτε μεταβολή του επικεφαλής της
μονάδας εσωτερικού ελέγχου, υποβάλλοντας τα πρακτικά της σχετικής συνεδρίασης του
Διοικητικού Συμβουλίου, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη μεταβολή αυτή.

4.

Για την άσκηση του έργου της μονάδας εσωτερικού ελέγχου, ο επικεφαλής της έχει πρόσβαση σε
οποιαδήποτε οργανωτική μονάδα της Εταιρείας και λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε στοιχείου
απαιτείται για την άσκηση των καθηκόντων του.
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5.

Ο επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου υποβάλλει στην επιτροπή ελέγχου ετήσιο
πρόγραμμα ελέγχων και τις απαιτήσεις των απαραίτητων πόρων, καθώς και τις επιπτώσεις
περιορισμού των πόρων ή του ελεγκτικού έργου της μονάδας εν γένει. Το ετήσιο πρόγραμμα
ελέγχων καταρτίζεται με βάση την αξιολόγηση των κινδύνων της Εταιρείας, αφού προηγουμένως
ληφθεί υπόψη γνώμη της επιτροπής ελέγχου.

Άρθρο 16 - Αρμοδιότητες της μονάδας εσωτερικού ελέγχου
1.

Η μονάδα εσωτερικού ελέγχου διαθέτει και εφαρμόζει εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας, ο οποίος
εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, έπειτα από πρόταση της επιτροπής ελέγχου. Ο αριθμός των
εσωτερικών ελεγκτών της μονάδας εσωτερικού ελέγχου πρέπει να είναι ανάλογος με το μέγεθος της
εταιρίας, τον αριθμό των υπαλλήλων της, τα γεωγραφικά σημεία όπου δραστηριοποιείται, τον αριθμό
των λειτουργικών και των επιτελικών μονάδων και των ελεγκτέων οντοτήτων εν γένει. Για την
εφαρμογή των άρθρων 1 ως 24, η μονάδα εσωτερικού ελέγχου ιδίως:
α)

Παρακολουθεί, ελέγχει και αξιολογεί:
αα) την εφαρμογή του κανονισμού λειτουργίας και το Σύστημα εσωτερικού ελέγχου, ιδίως ως
προς την επάρκεια και την ορθότητα της παρεχόμενης χρηματοοικονομικής και μη
πληροφόρησης, της διαχείρισης κινδύνων, της κανονιστικής συμμόρφωσης και του κώδικα
εταιρικής διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία,
αβ) τους μηχανισμούς διασφάλισης ποιότητας,
αγ) τους μηχανισμούς εταιρικής διακυβέρνησης και
αδ) την τήρηση των δεσμεύσεων που περιέχονται σε ενημερωτικά δελτία και τα επιχειρηματικά
σχέδια της Εταιρείας σχετικά με τη χρήση των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από τη
ρυθμιζόμενη αγορά.

β)

Συντάσσει εκθέσεις προς τις ελεγχόμενες μονάδες με ευρήματα αναφορικά με την περ. α), τους
κινδύνους που απορρέουν από αυτά και τις προτάσεις βελτίωσης, εάν υπάρχουν. Οι εκθέσεις
της παρούσας, μετά από την ενσωμάτωση των σχετικών απόψεων από τις ελεγχόμενες
μονάδες, τις συμφωνημένες δράσεις, αν υπάρχουν, ή την αποδοχή του κινδύνου της μη
ανάληψης δράσης από αυτές, τους περιορισμούς στο εύρος ελέγχου της, αν υπάρχουν, τις
τελικές προτάσεις εσωτερικού ελέγχου και τα αποτελέσματα της ανταπόκρισης των
ελεγχόμενων μονάδων της Εταιρείας στιςπροτάσεις της, υποβάλλονται ανά τρίμηνο στην
επιτροπή ελέγχου.

γ)

Υποβάλλει κάθε τρεις (3) τουλάχιστον μήνες στην επιτροπή ελέγχου αναφορές, στις οποίες
περιλαμβάνονται τα σημαντικότερα θέματα και οι προτάσεις της, σχετικά με τα καθήκοντα των
περ. α) και β) της παρούσας, τις οποίες η επιτροπή ελέγχου παρουσιάζει και υποβάλλει μαζί με
τις παρατηρήσεις της στο Διοικητικό Συμβούλιο.

2.

Ο επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου παρίσταται στις γενικές συνελεύσεις των μετόχων.

3.

Ο επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου παρέχει εγγράφως οποιαδήποτε πληροφορία ζητηθεί
από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, συνεργάζεται με αυτήν και διευκολύνει με κάθε δυνατό τρόπο το
έργο της παρακολούθησης, του ελέγχου και της εποπτείας από αυτήν.

4.

Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μπορεί να καθορίζεται κάθε ειδικότερο ζήτημα για την
εφαρμογή του παρόντος και ιδίως, τα ζητήματα που είναι σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές ή τα
πρότυπα εσωτερικού ελέγχου.
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Ο Ν.4449/2017 στο άρθρο 44 «Επιτροπή Ελέγχου», παράγραφος 1 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο
74 του Ν. 4706/2020, και παράγραφος 3, ορίζει ότι:
Παράγραφος 1
α)

Κάθε οντότητα δημοσίου συμφέροντος διαθέτει επιτροπή ελέγχου η οποία αποτελείται από τρία (3)
τουλάχιστον μέλη. Η επιτροπή ελέγχου αποτελεί:
αα) επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της ελεγχόμενης οντότητας, η οποία αποτελείται απόμη
εκτελεστικά μέλη του, είτε
αβ) ανεξάρτητη επιτροπή, η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου και τρίτους, είτε
αγ)
ανεξάρτητη επιτροπή, η οποία αποτελείται μόνο από τρίτους.

β)

Το είδος της επιτροπής ελέγχου, η θητεία, ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών της αποφασίζονται από
τη γενική συνέλευση ή από ισοδύναμο αυτής όργανο.

γ)

Τα μέλη της επιτροπής ελέγχου ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, όταν αποτελεί επιτροπή
του, ή από τη γενική συνέλευση της ελεγχόμενης οντότητας ή, στην περίπτωση οντοτήτων χωρίς
μετόχους, από ισοδύναμο αυτής όργανο, όταν αποτελεί ανεξάρτητη επιτροπή.

δ)

Τα μέλη της επιτροπής ελέγχου είναι στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα από την ελεγχόμενη
οντότητα.

ε)

Ο Πρόεδρος ορίζεται από τα μέλη και είναι ανεξάρτητος από την ελεγχόμενη οντότητα.

στ)

Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή απώλειας της ιδιότητας του μέλους, το Διοικητικό Συμβούλιο
ορίζει από τα υφιστάμενα μέλη του, νέο μέλος σε αντικατάσταση αυτού που εξέλιπε, για το χρονικό
διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του, τηρουμένων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, των παρ. 1 και 2
του άρθρου 82 του ν. 4548/2018 (Α΄ 104), το οποίο εφαρμόζεται αναλόγως. Όταν το μέλοςτου
προηγούμενου εδαφίου είναι τρίτο πρόσωπο, μη μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, το διοικητικό
συμβούλιο ορίζει τρίτο πρόσωπο, μη μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, ως προσωρινό αντικαταστάτη, και
η επόμενη γενική συνέλευση προβαίνει είτε στον ορισμό του ίδιου μέλους είτε στην εκλογή άλλου, για
το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του στην επιτροπή ελέγχου.

ζ)

Τα μέλη της επιτροπής ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η
ελεγχόμενη οντότητα. Ένα τουλάχιστον μέλος της επιτροπής ελέγχου, που είναι ανεξάρτητο από την
ελεγχόμενη οντότητα, με επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική, παρίσταται
υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της επιτροπής ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών
καταστάσεων.

η)

Η επιτροπή ελέγχου καταρτίζει κανονισμό λειτουργίας που αναρτάται στην ιστοσελίδα της
ελεγχόμενης οντότητας και συνεδριάζει στην έδρα της ελεγχόμενης οντότητας ή όπου προβλέπει το
Καταστατικό της, σύμφωνα με το άρθρο 90 του ν. 4548/2018. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της
επιτροπής ελέγχου καταχωρίζονται σε πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από τα παρόντα μέλη,
σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν. 4548/2018.

θ)

Η επιτροπή ελέγχου υποβάλλει ετήσια έκθεση πεπραγμένων προς την τακτική γενική συνέλευση της
ελεγχόμενης οντότητας ή, στην περίπτωση οντοτήτων χωρίς μέτοχους, στο ισοδύναμο όργανο.

Στην έκθεση αυτή περιλαμβάνεται η περιγραφή της πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί η
ελεγχόμενη οντότητα.
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Παράγραφος 3
Με την επιφύλαξη της ευθύνης των μελών του διοικητικού ή διαχειριστικού οργάνου ή άλλων μελών που έχουν
εκλεγεί από τη γενική συνέλευση των μετόχων της ελεγχόμενης οντότητας, η επιτροπή ελέγχου μεταξύ άλλων:
α)

ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο της ελεγχόμενης οντότητας για το αποτέλεσμα του
υποχρεωτικού ελέγχου και επεξηγεί πώς συνέβαλε ο υποχρεωτικός έλεγχος στην ακεραιότητα της
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και ποιος ήταν ο ρόλος της επιτροπής ελέγχου στην εν λόγω
διαδικασία,

β)

παρακολουθεί τη διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και υποβάλλει συστάσεις ή
προτάσεις για την εξασφάλιση της ακεραιότητάς της,

γ)

παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, διασφάλισης της
ποιότητας και διαχείρισης κινδύνων της επιχείρησης και, κατά περίπτωση, του τμήματος
εσωτερικού ελέγχου της, όσον αφορά τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση της ελεγχόμενης
οντότητας, χωρίς να παραβιάζει την ανεξαρτησία της οντότητας αυτής,

δ)

παρακολουθεί τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών
καταστάσεων ετήσιων και ιδίως την απόδοσή του, λαμβάνοντας υπόψη οποιαδήποτε πορίσματα και
συμπεράσματα της αρμόδιας αρχής σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 26 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
537/2014,

ε)

επισκοπεί και παρακολουθεί την ανεξαρτησία των ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή των ελεγκτικών
εταιρειών σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22, 23, 26 και 27, καθώς και το άρθρο 6 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
537/2014 και ιδίως την καταλληλότητα της παροχής μη ελεγκτικών υπηρεσιών στην ελεγχόμενη
οντότητα σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014,

στ)

είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία επιλογής ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή ελεγκτικών εταιρειών και
προτείνει τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή τις ελεγκτικές εταιρείες που θα διοριστούν σύμφωνα με
το άρθρο 16 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014, εκτός εάν εφαρμόζεται η παρ. 8 του άρθρου16 του
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014.
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Το άρθρο 4 της Απόφασης 5/204/14.11.2000, ορίζει ότι:
Άρθρο 4 – Τμήμα εσωτερικού ελέγχου
1.

Κάθε εταιρεία οφείλει να διαθέτει τμήμα εσωτερικού ελέγχου το οποίο θα αποσκοπεί στη συνεχή
παρακολούθηση της λειτουργίας της εταιρείας και θα έχει την ευθύνη να ενημερώνει εγγράφως, σε
τακτά χρονικά διαστήματα, το διοικητικό συμβούλιο για την εφαρμογή του κανονισμού εσωτερικής
λειτουργίας της εταιρείας.

2.

Ο επικεφαλής του τμήματος εσωτερικού ελέγχου διορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο της
εταιρείας, αναφέρεται σε αυτό και είναι πρόσωπο με επαρκή προσόντα και εμπειρία.

3.

Στις αρμοδιότητες του τμήματος εσωτερικού ελέγχου συμπεριλαμβάνονται επιπροσθέτως και οι εξής:
α)

Ο έλεγχος τήρησης των υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρούσα.

β)

Ο έλεγχος της τήρησης των δεσμεύσεων που περιέχονται στα ενημερωτικά δελτία και τα
επιχειρηματικά σχέδια της εταιρείας σχετικά με τη χρήση των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από το
χρηματιστήριο.

γ)

Ο έλεγχος της νομιμότητας των αμοιβών και πάσης φύσεως παροχών προς τα μέλη της
διοικήσεως αναφορικά με τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της εταιρείας.

δ)

Ο έλεγχος των σχέσεων και συναλλαγών της εταιρείας με τις συνδεδεμένες με αυτήν
εταιρείες, όπως ισχύει με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 99 του Ν.4548/2018.

4.

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να παρέχει στα μέλη του Τμήματος όλα τα απαραίτητα
μέσα που θα διευκολύνουν την άσκηση κατάλληλου και αποδοτικού εσωτερικού ελέγχου.

5.

Στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της εταιρείας πρέπει να περιγράφονται με ακρίβεια οι
αρμοδιότητες, η σύνθεση, ο τρόπος επικοινωνίας με τα λοιπά τμήματα της εταιρείας και οι όροι
λειτουργίας του τμήματος εσωτερικού ελέγχου.

Έκταση και προσέγγιση του έργου
Η εργασία μας συμπεριέλαβε τη διεξαγωγή συνεντεύξεων με την Διοίκηση της Εταιρείας, την επισκόπηση του
Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας, του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, του
Κανονισμού Λειτουργίας της μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, και βασίσθηκε στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τα
άρθρα 15 και 16 του Ν.4706/2020, το άρθρο 44 (παράγραφοι 1 και 3) του Ν.4449/2017, όπως τροποποιήθηκε η
παρ. 1 από το άρθρο 74 του Ν. 4706/2020 και ισχύει, και το άρθρο 4 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 του
Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς έως την 7 Οκτωβρίου 2021. Η εργασία μας καλύπτει το
σχεδιασμό της μονάδας εσωτερικού ελέγχου και την υιοθέτηση των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία αρχών
εταιρικής διακυβέρνησης, σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 16 του Ν. 4706/2020, το άρθρο 44 (παράγραφοι 1 και 3)
του Ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε η παρ.1 από το άρθρο 74 του Ν. 4706/2020 και ισχύει, και το άρθρο 4
της Απόφασης 5/204/14.11.2000 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και δεν
επεκτείνεται στη λειτουργία και ορθή εφαρμογή των σχετικών διαδικασιών καθώς η Εταιρεία δεν έχει ακόμη
ουσιαστική δραστηριότητα.
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Περιορισμοί
Η εργασία που διενεργήσαμε δεν θα μπορούσε να διασφαλίσει απόλυτα ότι καλύπτονται όλα τα θέματα που θα
μπορούσαν να θεωρηθούν ως ουσιώδεις αδυναμίες, σχετικά με τη συμμόρφωση της Εταιρείας στις
υποχρεώσεις που προκύπτουν από τα άρθρα 15 και 16 του Ν.4706/2020, το άρθρο 44 (παράγραφοι 1 και 3) του
Ν.4449/2017 όπως τροποποιήθηκε η παρ. 1 από το άρθρο 74 του Ν. 4706/2020 και ισχύει, και το άρθρο 4 της
Απόφασης 5/204/14.11.2000 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν.
Ουσιώδης αδυναμία υπάρχει όταν ο σχεδιασμός του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου όσον αφορά την
Οργάνωση και Λειτουργία της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου και της Επιτροπής Ελέγχου δεν περιορίζει τον
κίνδυνο να συμβούν και να μην αποκαλυφθούν σημαντικά λάθη ή ανωμαλίες, εντός εύλογου χρονικού
διαστήματος. Η εργασία μας καλύπτει το σχεδιασμό της μονάδας εσωτερικού ελέγχου και την υιοθέτηση των
προβλεπόμενων από τη νομοθεσία αρχών εταιρικής διακυβέρνησης, σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 16 του Ν.
4706/2020, το άρθρο 44 «Επιτροπή Ελέγχου» (παράγραφοι 1 και 3) του Ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε η
παρ. 1 από το άρθρο 74 του Ν. 4706/2020 και ισχύει, και το άρθρο 4 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 του
Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν, και δεν επεκτείνεται στη λειτουργία και
ορθή εφαρμογή των σχετικών διαδικασιών καθώς η Εταιρεία δεν έχει ακόμη ουσιαστική δραστηριότητα. Όλα τα
συμπεράσματά μας από τη διεξαγωγή του έργου συζητήθηκαν με την Διοίκηση της Εταιρείας.
Ευθύνη της Διοίκησης
Η Διοίκηση της Εταιρείας ευθύνεται για τη συμμόρφωση της Εταιρείας με τις απαιτήσεις των άρθρων 15 και 16
του Ν.4706/2020, το άρθρο 44 (παράγραφοι 1 και 3) του Ν.4449/2017, όπως τροποποιήθηκε η παρ. 1 από το άρθρο
74 του Ν. 4706/2020 και ισχύει, και το άρθρο 4 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 του Διοικητικού Συμβουλίου
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν.
Ευθύνη Ελεγκτή
Δική μας ευθύνη είναι να εκτελέσουμε την εργασία όπως περιγράφεται ανωτέρω και να αναφέρουμε εάν
περιήλθαν στην αντίληψή μας στοιχεία που θα μας οδηγούσαν στο συμπέρασμα ότι η Εταιρεία δεν είναι
σε συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα άρθρα 15 και 16 του Ν.4706/2020, το άρθρο 44
(παράγραφοι 1 και 3) του Ν.4449/2017 όπως τροποποιήθηκε η παρ. 1 από το άρθρο 74 του Ν. 4706/2020 και
ισχύει, και το άρθρο 4 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν, αναφορικά με το σχεδιασμό της μονάδας εσωτερικού ελέγχου και την
υιοθέτηση των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία αρχών εταιρικής διακυβέρνησης, έως την 7 Οκτωβρίου 2021
και δεν φέρουμε ευθύνη για γεγονότα ή καταστάσεις που ενδέχεται να συμβούν μετά την ημερομηνία αυτή.
Συμμόρφωση με την αρχή της ανεξαρτησίας και τις λοιπές απαιτήσεις δεοντολογίας
Είμαστε σε συμμόρφωση με την ανεξαρτησία και τις λοιπές απαιτήσεις του Κώδικα Δεοντολογίας για
Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει
ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και ο οποίος βασίζεται σε θεμελιώδεις αρχές ακεραιότητας,
αντικειμενικότητας, επαγγελματικής ικανότητας και δέουσας επιμέλειας, εμπιστευτικότητας και
επαγγελματικής συμπεριφοράς.
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Συμπέρασμα
Με βάση την εργασία μας που περιγράφεται ανωτέρω, δεν περιήλθαν στην αντίληψή μας στοιχεία που θα μας
οδηγούσαν στο συμπέρασμα ότι η Εταιρεία δεν είναι σε συμμόρφωση από κάθε ουσιώδη άποψη με τις
υποχρεώσεις που προκύπτουν από τα άρθρα 15 και 16 του Ν.4706/2020, το άρθρο 44 (παράγραφοι 1 και 3) του
Ν.4449/2017 όπως τροποποιήθηκε η παρ. 1 από το άρθρο 74 τουΝ. 4706/2020 και ισχύει, και το άρθρο 4 της
Απόφασης 5/204/14.11.2000 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν,
αναφορικά με το σχεδιασμό της μονάδας εσωτερικού ελέγχου και την υιοθέτηση των προβλεπόμενων από τη
νομοθεσία αρχών εταιρικής διακυβέρνησης έως την 7 Οκτωβρίου 2021.
Περιορισμός χρήσης
Η Έκθεση αυτή απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και τους Σύμβουλους και Συντονιστές,
στο πλαίσιο έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου (το «ΚΟΔ») της «CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC » που θα
φέρει την εγγύηση της «CAPITAL PRODUCT PARTNERS L.P.» και της σύνταξης του Ενημερωτικού Δελτίου της
Εκδότριας σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΕ) 2017/1129, 2019/979 και 2019/980 και του Ν. 4706/2020, όπως
ισχύουν. Ως εκ τούτου, η Έκθεση αυτή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για καμία άλλη χρήση της εκτός από
την κοινοποίησή της στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, την παράθεσή της, ολόκληρης ή αποσπασματικά, στο
Ενημερωτικό Δελτίο και την παράθεσή της ως έγγραφο στη διάθεση του επενδυτικού κοινού στο πλαίσιο του
Σημείου 14.1 του Παραρτήματος 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/980.
Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2021
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
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