Βιογραφικά Στοιχεία Μελών Δ.Σ. της Εταιρείας
Η κυρία Μαρία Χατζηβαρνάβα είναι δικηγόρος Κύπρου από το 2007, κάτοχος LL.B. από
το University of Bristol, UK (Hons) και LL.M. από το University College, London (UCL) με
ειδίκευση στο εμπορικό δίκαιο (περιλαμβανομένης της Μεταφοράς Αγαθών δια
Θαλάσσης) και στο εταιρικό δίκαιο. Η κ. Χατζηβαρνάβα είναι Ιδρύτρια και Διαχειρίστρια
Εταίρος της δικηγορικής εταιρείας «M. Hadjivarnava & Co LLC» που ασχολείται με
υποθέσεις εμπορικού, εταιρικού και ναυτικού δικαίου και έχει εξειδίκευση και μακρά
εμπειρία στην Ναυτιλία και σε διασυνοριακές συναλλαγές.
Ο κ. Βασίλειος Κούφαρης είναι Fellow Chartered Accountant (FCA), μέλος του Institute of
Chartered Accountants in England & Wales (ICAEW), μέλος του Institute of Certified
Public Accountants in Cyprus (ICPAC) και κάτοχος Bachelor of Arts Economics
(Accounting & Finance) από το Manchester University (UK). Ο κ. Κούφαρης διαθέτει
μακρά επαγγελματική εμπειρία ως ορκωτός λογιστής στην Κύπρο, έχοντας εργασθεί,
μεταξύ άλλων, από το 2002 έως το 2006 ως διευθυντής του τμήματος Ελέγχων και
Ασφαλιστικών Προγραμμάτων (Audit & Assurance) της εταιρείας KPMG στην Κύπρο, στο
πλαίσιο της οποίας έχει διενεργήσει οικονομικούς ελέγχους σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις.
Από το 2007 έως το 2014, εργάσθηκε ως διευθυντής στο τμήμα φορολογικών υπηρεσιών
της εταιρείας KPMG στην Κύπρο, παρέχοντας συμβουλές φορολογικής φύσης σε
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συναλλαγές,
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συναλλαγές, καθώς και σε συναλλαγές ακίνητης περιουσίας, συγχωνεύσεων και
εξαγορών και αναδιάρθρωσης, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Από το 2014 έως σήμερα,
τυγχάνει ιδρυτής και Διαχειριστής Εταίρος της εταιρείας VGDA. Η εμπειρία του κ.
Κούφαρη εκτείνεται στο transfer pricing, σε τραπεζικά θέματα, στον κατασκευαστικό
τομέα, στο τομέα των ασφαλειών, της ναυτιλίας και στον τουρισμό.
Ο κ. Σπυρίδων Λεούσης είναι Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης της Capital Gas
από το 2019. Προηγουμένως, εργάσθηκε ως επικεφαλής του τμήματος επιχειρηματικής
ανάπτυξης και ανάλυσης της Nakilat στο Κατάρ. Κατά την διάρκεια της θητείας του στην
Nakilat, πραγματοποίησε συμφωνίες στον τομέα των πλοίων LNG ύψους άνω των US$
dollars. τριών δισ. (US$ dollars 3bn). Εργάσθηκε στην Εθνική Τράπεζα στο τμήμα
Management Information System (MIS) και στη συνέχεια στο Treasury της τράπεζας ως
ανώτερος αναλυτής. Ο κ. Λεούσης κατέχει MEng στη Ναυπηγική από το Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο και MBA από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ο κ. Γεράσιμος Καλογηράτος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων
Σύμβουλος της εταιρείας Capital Product Partners L.P. Διαθέτει πολυετή επαγγελματική
εμπειρία σε όλους τους κύριους κλάδους της εμπορικής ναυτιλίας (LNG, δεξαμενόπλοια,
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χρηματοοικονομικών με εξειδίκευση στις αγοραπωλησίες πλοίων και στις ναυτιλιακές
χρηματοδοτήσεις. Έχει εργασθεί ως Επικεφαλής των Οικονομικών Υπηρεσιών και μέλος
του Διοικητικού Συμβουλίου της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης
εταιρείας Crude Carriers Corp.. Επίσης, ο κ. Καλογηράτος έχει εργασθεί στην εταιρεία
Capital Maritime & Trading Corp. και ως μέλος της ομάδας που ολοκλήρωσε την Αρχική
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2007. Προηγουμένως, ο κ. Καλογηράτος είχε εργασθεί στον κλάδο των πωλήσεων
κεφαλαίων (equity sales) στην Ελλάδα. Είναι κάτοχος Μ.Α. στην Ευρωπαϊκή Οικονομία
και Πολιτική από το Humboldt University του Βερολίνου και κάτοχος Β.Α. στην Πολιτική,
την Φιλοσοφία και τα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, Ηνωμένου
Βασιλείου, και κάτοχος τίτλου σπουδών Executive Finance από το London Business
School. Ο κ. Καλογηράτος διετέλεσε μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της
Diamond S Shipping Inc (NYSE: DSSI) από το Μάρτιο 2019 έως τον Ιούλιο 2021.
Ο κ. Κώστας Νεοκλέους διαθέτει πολυετή επαγγελματική εμπειρία ως ορκωτός λογιστής
στην Κύπρο, έχοντας εργασθεί, μεταξύ άλλων, από το 2008 έως σήμερα στην εταιρεία
Fiducitrust Services Limited στην Λευκωσία, της οποίας τυγχάνει μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου και επικεφαλής του τμήματος οικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών.
Συμμετέχει στα Διοικητικά Συμβούλια Κυπριακών και αλλοδαπών εταιρειών. Διαθέτει
πολυετή εμπειρία, μεταξύ άλλων, σε εσωτερικούς ελέγχους και αξιολογήσεις εταιρειών,
περιλαμβανομένων ναυτιλιακών εταιρειών, ελέγχους στο πλαίσιο εισαγωγής αξιών στην
Ν.Ε.Α. Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, σύνταξη οικονομικών καταστάσεων
σύμφωνα με τα International Financial Reporting Standards (I.F.R.S) και έλεγχο
οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα International Standards of Auditing (I.S.A) και
ως εκ τούτου διαθέτει όλες τις αναγκαίες γνώσεις για την παροχή, μεταξύ άλλων,
συνδρομής στην παρακολούθηση των οικονομικών καταστάσεων της Εκδότριας. Ο κ.
Νεοκλέους είναι Fellow Chartered Accountant (FCA, ICAEW) με σπουδές στο Institute of
Chartered Accountants in England & Wales και κάτοχος BSc στα Οικονομικά (First Class
Honours) από το Queen Mary & Westfield College (University of London).

