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KWARTAALBER I CHT Tweede kwartaal 2008

Fonds presteert conform verwachtingen
In het tweede kwartaal van 2008 heeft het fonds conform de verwachtingen gepres-
teerd en zoals participanten in het vooruitzicht is gesteld. De vier schepen waarmee de 
NBZ-vloot dit kwartaal begon, maar ook het vijfde schip dat de vloot eind mei kwam 
versterken, ondervinden geen hinder van de financiële tegenwind waarvan het econo-
misch klimaat op dit moment last heeft. 
Alle schepen zijn hun financiële verplichtingen jegens NBZ nagekomen. Afwijkingen 
van de cashflowprognoses hebben zich niet voorgedaan. Ook de diverse debiteuren 
voldoen aan hun lopende verplichtingen. Bijzondere of  meldenswaardige gebeurtenis-
sen hebben zich op de schepen zelf, of  bij hun bemanning, niet voorgedaan.

Investeringen tweede kwartaal
In het tweede kwartaal 2008 is de NBZ-vloot versterkt met één schip. Eind mei is een 
overeenkomst gesloten met rederij Rayben Shipping uit Istanbul voor het verstrekken 
van een achtergestelde lening van USD 2,4 miljoen. De lening wordt verstrekt in twee 
tranches van elk USD 1,2 miljoen. Hiervan is de eerste eind mei uitbetaald, waarna de 
Rayben Star aan de NBZ-vloot kon worden toegevoegd. De tweede tranche volgt in 
de loop van het derde kwartaal, nadat het aan te kopen zusterschip aan de reder is 
overgedragen. De NBZ-vloot zal dan uit zes schepen bestaan. De Rayben Star en haar 
zusterschip zijn droge ladingschepen

Uitgiftekoers
De nieuwe uitgiftekoers van het aandeel NBZ bedraagt USD 4.699,97. Omdat NBZ 
overstapt naar het maandelijks vaststellen van de uitgiftekoers, in plaats van eens per 
kwartaal, is deze nieuwe koers geldig van 16 juni tot en met 31 juli 2008. De koers van 
augustus, september en verder, geldt voor de gehele desbetreffende maand. Bekend-
making van de uitgiftekoers geschiedt op de 16e van elke maand. Is dit geen werkdag 
dan wordt de nieuwe koers bekendgemaakt op de eerstvolgende werkdag. 

bedragen in USD 2e kwartaal 2008 1e kwartaal 2008
Eigen vermogen 10.254.766,00 8.591.705,00
Aantal uitstaande participaties 2.142,00 1.793,00
Intrinsieke waarde per participatie 4.787,47 4.791,80
Interimdividend - 87,50 - 87,50
Uitgiftekoers 4.699,97 4.704,30

Vooruitzichten
Van de economische tegenwind die her en der de kop opsteekt, heeft de NBZ-vloot 
geen last. Op de drie markten waarop onze schepen opereren  — de gas-, chemica-
liën- en droge ladingmarkt — blijft de vraag naar transport onveranderd hoog. De 
stijgende olieprijs heeft geen invloed op onze contracten. We verwachten over het 
derde kwartaal wederom een resultaat te kunnen bijschrijven, dat recht doet aan het in 
het vooruitzicht gestelde dividendrendement van 7% - 10% per jaar.

Dollarkoers
Vanaf  16 juli 2008 komen op onze website alleen nog maar dollarbedragen voor.  
NBZ is tenslotte een dollarfonds. Een euroconvertor rekent het 
te investeren bedrag direct om naar euro’s, rekeninghoudend 
met de uitgiftekoers en de dollarkoers van dat moment.

Bij dit kwartaalbericht ontbreken de geconsolideerde balans en 
resultatenrekening. Omdat het halfjaarcijfers betreft, worden deze 
beoordeeld door onze accountant. Het Halfjaarbericht over 2008 
verschijnt in augustus. Barendrecht 16 juli 2008
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Geconsolideerde Balans per 31 maart 2008 
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