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Tweede kwartaal 2009
Vloot uitgebreid tot acht schepen
De NBZ-vloot is dit tweede kwartaal 2009 met drie schepen uitgebreid tot acht 
schepen. Begin mei werd de ‘schitterende deal’ gesloten met het MS Michelle waarbij 
NBZ de kopers van het schip een hypothecaire lening (eerste hypotheek) verstrekte 
van usd 3,1 miljoen. Eind juni, op de valreep van het tweede kwartaal, werd de over-
eenkomst getekend met een Turkse rederij voor de financiering van de droge-lading-
schepen Adnan en Halil voor een totaalbedrag van usd 1,5 miljoen. Omdat de uitbeta-
ling van dit bedrag in het derde kwartaal plaatsvond, zal deze overeenkomst niet zijn 
terug te vinden in de halfjaarcijfers, die in augustus zullen verschijnen.

Prestaties tweede kwartaal voldoen aan verwachtingen
Het tweede kwartaal 2009 heeft onze vloot nagenoeg conform de verwachtingen 
 gepresteerd. Alleen de Rayben Star blijft kampen met een moeilijke markt. Inmiddels is 
met de reder overeengekomen dat hij een paar aflossingen mag overslaan. 
De diverse overige debiteuren hebben voldaan aan hun lopende verplichtingen. 
 Afwijkingen van de cashflowprognoses hebben zich niet voorgedaan. Bijzondere of  
meldenswaardige gebeurtenissen op de  schepen zelf, of  bij hun bemanning, waren er 
evenmin.
Gegeven de moeilijke positie van de Rayben Star heeft uit voorzorg een afwaardering 
plaatsgehad op de financieringsovereenkomst. Ter versterking van de positie van NBZ 
tegenover de eigenaar van de Rayben Star wordt momenteel onderhandeld over een 
herfinanciering.

Uitgiftekoers
Na de deal met de Michelle zou een stijging van de intrinsieke waarde en  derhalve van 
de uitgiftekoers in de rede liggen. Dit is om twee redenen niet gebeurd. De  reser           vering 
op de Rayben Star heeft een drukkende werking op de koers. Daarnaast is aan de 
beheerder, zoals overeengekomen, eur 1,3 miljoen aan voorgeschoten emissiekosten 
vergoed, waardoor de uitstaande vordering (eur 2,5 miljoen ultimo 2008) is gedaald 
naar eur 1,2 miljoen.

bedragen in usd 2e kwartaal 2009 1e kwartaal 2009
Eigen vermogen (* usd 1000) 12.097 12.047
Aantal uitstaande participaties 2.590 2.553
Intrinsieke waarde per participatie 4.670,70 4.718,68
Interimdividend - 87,50 - 87,50
Uitgiftekoers 4.583,20 4.631,18

NBZ bewijst eens te meer geen scheeps-CV te zijn
In het tweede kwartaal hebben wij overduidelijk aangetoond dat de filosofie achter het 
fonds werkt. Waar een CV veelal belegt in één schip en op één markt actief  is, heeft 
NBZ uitdrukkelijk niet voor dit model gekozen. NBZ is geen één-scheeps-CV maar een 
beleggingsfonds dat diverse schepen financiert die op verschillende markten actief  
zijn. Tevens moeten de schepen in onze vloot vaste contracten hebben en zo niet, dan 
worden andere zekerheden geëist, zoals een eerste of  tweede hypotheek. Hierdoor 
worden de risico’s van een belegging in NBZ zo evenwichtig mogelijk gespreid. De 
uitbreiding van de vloot naar acht schepen heeft deze spreiding nog verder vergroot.

Vooruitzichten
Ook voor het derde kwartaal verwachten we een resultaat te kunnen bijschrijven dat 
recht doet aan het verwachte rendement van 7% tot 10% per jaar.
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