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FOR IMMEDIATE RELEASE 

1 Φεβρουαρίου 2008 

Η Globus Maritime Limited τιμήθηκε με το βραβείο "International IPO of 
the Year" στα βραβεία Quoted Company Awards 

Η Globus Maritime Limited (AIM: GLBS), διεθνής εταιρία παροχής θαλάσσιων 
μεταφορών χύδην ξηρών φορτίων, είναι στην ευχάριστη θέση να αναγγείλει ότι 
στις 30 Ιανουαρίου 2008, τιμήθηκε με το βραβείο για «το διεθνές IPO της 
χρονιάς» («βραβείο διεθνούς δημόσιας εγγραφής») στην ετήσια τελετή των 
Quoted Company Awards. Η απονομή έγινε στο Grosvenor House Hotel στο 
Λονδίνο.  
 
Τα Quoted Company Awards, που οργανώνονται από το περιοδικό Growth 
Company Investor σε συνδυασμό με την Grant Thornton, αναγνωρίζουν τα 
επιτεύγματα των εταιριών που είναι εισηγμένες στον δείκτη FTSE 350 κα τις 
παράλληλες αγορές. Τα κριτήρια για το βραβείο ήταν το ποσό των κεφαλαίων που 
η εταιρία άντλησε απο την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο, το κόστος της 
εισαγωγής, η χρονική στιγμή καθώς επίσης ο τύπος της επιχείρησης που εισήχθη, 
το μέγεθός της και ο τομέας της. Επιπλέον λήφθηκαν υπόψη η αξιολόγηση της 
επιχείρησης που εισήχθη και η απόδοση των μετοχών από την ημερομηνία 
εισαγωγής. Το βραβείο είναι ένας φόρος τιμής σε ολόκληρη την επαγγελματική 
ομάδα που συμμετείχε στο IPO (στη δημόσια εγγραφή), ήτοι στην επιχείρηση, 
τους ανάδοχους χρηματιστές και τους συμβούλους. 
 
Η Globus εισήχθη στην αγορά AIM του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου τον Ιούνιο 
2007 μετά από μια ιδιωτική τοποθέτηση 8.423.333 μετοχών με τιμή τις 300 
πένες, αντλώντας κεφάλαιο £25.3 εκατομμύριων (περίπου US$50.4 
εκατομμύρια). Οι επενδυτικές τράπεζες Jefferies International Limited και NBG 
International ενήργησαν ως ανάδοχοι της εισαγωγής.  
 
Η Globus, Πρόεδρος του ΔΣ της οποίας είναι ο κ. Γεώργιος Φειδάκης, εισήλθε στο 
χρηματιστήριο με στόλο πέντε φορτηγών πλοίων τύπου Handymax, και έχει 
επενδύσει από τότε περίπου US$165 εκατομμύρια για να αποκτήσει τρια ακόμη 
πλοία, δύο τύπου Panamax και ένα τύπου Supramax, αυξάνοντας τη συνολική 
μεταφορική ικανότητα του στόλου της από 289.129 DWT σε 415.558 DWT. 
Σήμερα ο στόλος της εταιρίας αποτελείται από οκτώ πλοία, επτά από τα οποία 
έχουν ίδιο φορτοεκφορτωτικό εξοπλισμό, με μέσο όρο ηλικίας τα 10,7 έτη στις 31 
Δεκεμβρίου, 2007. 
 
Κατά την παραλαβή του βραβείου, ο κ. Γιώργος Καραγεωργίου, Διευθύνων 
Σύμβουλος της εταιρίας, ανέφερε: "Είναι τιμή μου να δέχομαι αυτό το σημαντικό 
βραβείο εκ μέρους της διοίκησης της Globus και της ομάδας που συνέβαλε στην 
επιτυχή εισαγωγή μας στο χρηματιστήριο. Η εισαγωγή μας στο χρηματιστήριο 
είναι ένας σημαντικός και στρατηγικός σταθμός στην ανάπτυξη της επιχείρησής 
μας. Τονίζουμε την προσήλωσή μας στην ενίσχυση της αξία των μετοχών μας, 
τόσο με τη σωστή λειτουργία της εταιρίας μας όσο και με την διατήρηση υψηλών 
προτύπων εταιρικής διακυβέρνησης και επενδυτικών σχέσεων." 
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Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με: 
 
Globus Maritime Limited   
Ηλίας Δευτεραίος,     +30 210 960 8300 
Οικονομικός Διευθυντής   deftereos@globusmaritime.gr 
 
Jefferies International Limited  
Nick Davies     ndavies@jefferies.com 
Schuyler Evans    sevans@jefferies.com 
 
 
Capital Link – New York          +1 212 661 7566 
Ramnique Grewal          globus@capitallink.com 
  
Capital Link - London   +44 20 7614 2950 
Natassa Markopoulou   globus@capitallink.com 
 
Capital Link – Athens   asiskoufa@capitallink.com 
Ασημίνα Σκούφα    + 30-210-6109-800  
 
http://globusmaritime.gr/home.html 
 
http://www.quotedcompanyawards.com/qca/shortlist/index.thtml 
 
 
- ΤΕΛΟΣ - 
 
 
 
Περισσότερες Πληροφορίες 
 
Σχετικά με την Globus Maritime Limited  
 
Η Globus Maritime είναι μία διεθνής εταιρία παροχής θαλασσίων μεταφορών 
χύδην ξηρών φορτίων, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων σιδηρομετάλλευμα, 
άνθρακα, σιτάρι, τσιμέντο, και λιπάσματα, σε παγκόσμιο επίπεδο. Η εταιρία έχει 
την ιδιοκτησία και λειτουργία έξι φορτηγών πλοίων τύπου Handymax και δύο 
φορτηγών πλοίων τύπου Panamax, με μέσο όρο ηλικίας περίπου τα 10,7 έτη στις 
31 Δεκεμβρίου 2007 και μια συνολική μεταφορική ικανότητα 415.558 DWT. Επτά 
από τα οκτώ σκάφη έχουν φορτοεκφορτωτικό εξοπλισμό.  
 
Επτά από τα οκτώ πλοία του στόλου της Globus είναι σε μέσες ή μακροχρόνιες 
χρονοναυλώσεις με αξιόπιστους ναυλωτές, πράγμα το οποίο αναμένεται να 
δημιουργεί σταθερές κεφαλαιακές ροές και έσοδα.  
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Η Globus Μαριτιμε  είναι εισηγμένη στην αγορά AIM του Χρηματιστηρίου του 
Λονδίνου με το σύμβολο GLBS. Η εταιρία Jefferies International Limited εκτελεί 
χρέη ειδικού συμβούλου και χρηματιστή της επιχείρησης. 
 
 


