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Marktomstandigheden 
Waar de droge lading markt in het eerste kwartaal nog herstel liet zien, was in 

het tweede kwartaal sprake van een terugval. De chemie en gasmarkten bleven 

stabiel. De banken blijven zich terughoudend opstellen en laten een gat vallen 

dat ingevuld kan worden door investeerders als NBZ. 

Herstructurering 
In het eerste kwartaal is de BAVA akkoord gegaan met de herstructurering. De 

voorwaardelijke schuld m.b.t. de ‘oprichtings- en emissiekosten’ is inmiddels 

omgezet in aandelen. De claimemissie is nog niet geheel geplaatst, resterende 

aandelen worden ook aan derden aangeboden. Annexum Beheer BV is op 16 

april toegetreden tot de directie van de beheerder, waarna de overdracht van 

taken is geëffectueerd.  

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 
Op 26 mei werd de AVA gehouden. De aandeelhouders keurden de 

jaarrekening 2013 goed en verleenden directie (de beheerder) en Raad van 

Commissarissen décharge.  

Lopende investeringen 
Bij de lopende investeringen zijn geen bijzonderheden te melden. De Michelle 

en Venere hebben het afgelopen kwartaal conform de prognoses gepresteerd.  

Nieuwe investering ms Drechtborg 
NBZ heeft geprofiteerd van de slechte financierbaarheid van schepen en goede 

voorwaarden bedongen bij het aangaan van een nieuwe investering. Op 10 juli 

2014 is overeenstemming bereikt over de aanschaf en verhuur van het 

multipurpose droge lading schip ms Drechtborg. Het schip heeft een 

draagvermogen van 8.860 ton en is gebouwd in 2000 bij van Diepen in 

Groningen. Het schip is van rederij Wagenborg te Delfzijl gekocht voor circa 

USD 4,0 miljoen, wordt in Nederland geregistreerd en wordt vervolgens voor 

een periode van vier jaar op basis van rompbevrachting verhuurd aan Dragon 

Shipping, Marshall Islands en zal ms Svetlana worden genoemd. Na afloop 

heeft de huurder een optie het schip te kopen. De huur is gebaseerd op een 

annuïteit met een rendement voor NBZ van circa 15%. De investering voor 

NBZ bedraagt USD 1,2 miljoen. NBZ ontleent zekerheid aan het feit dat de 

huurder een eerste huurbetaling heeft verricht van USD 1,9 miljoen. In geval de 

huurder de huur niet voldoet, raakt zij deze ‘aanbetaling’ kwijt. Levering van 

het schip heeft inmiddels op 18 juli plaatsgevonden. 

Intrinsieke Waarde  
De intrinsieke waarde bedraagt USD 15,52 per ultimo juni. Bij een dollarkoers 

van 1,366 is dit EUR 11,36.  
 

bedragen in USD 2e kwartaal 2014 1e kwartaal 2014 

Eigen vermogen (x 1.000 USD) 7.072 7.086 

Aantal uitstaande aandelen 455.676 455.676 

Intrinsieke waarde per aandeel (USD) 15,52 15,55 

Vooruitzichten  
Nu alle minder presterende investeringen geheel zijn voorzien staat NBZ klaar 

om nieuwe investeringen te doen. De recente investering ms Drechtborg is hier 

een goed voorbeeld van. 
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