Essentiële Beleggersinformatie
Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie
over dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld
om u meer inzicht te geven in de aard en de risico’s van
beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie
te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u
al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.
Fonds: Nederlands Beleggingsmaatschappij voor Zeeschepen N.V.
Beheerder: NBZ-Management B.V.

Doelstellingen en beleggingsbeleid
De Nederlands Beleggingsmaatschappij voor Zeeschepen
N.V. (hierna “NBZ”) financiert bestaande zeeschepen,
gespreid over diverse typen. Zij doet dit door deel te
nemen in het aandelenkapitaal van Single Ship Companies
(SSC), die op hun beurt een schip kopen dat zij vervolgens exploiteren. NBZ kan ook een achtergestelde lening
verstrekken aan een niet-gelieerde onderneming die een
zeeschip exploiteert.
Iedere SSC kan vreemd vermogen van banken aantrekken
ter financiering van haar schip tot een maximum van 80%
van de totale investering. Ook NBZ zelf kan voor het
doen van haar investeringen vreemd vermogen aantrekken tot maximaal 80% van haar totale vermogen.
Voor NBZ als geheel geldt, dat geen leningen worden
aangetrokken indien het geconsolideerde percentage
vreemd vermogen daardoor groter zou worden dan 80%
van het geconsolideerde totale vermogen op dat moment.
De belangrijkste kenmerken van NBZ zijn:
1. spreiding over meerdere typen zeeschepen;
2. langdurige huurcontracten van minimaal drie jaar;
3. alleen bestaande zeeschepen worden gefinancierd.
NBZ is een open-end beleggingsfonds. Aandelen A zijn
vanaf november 2011 beursgenoteerd en worden dagelijks verhandeld via Euronext Fund Service (EFS).
Een deel van de aandelen A wordt gehouden door de
Stichting Beleggingsrekeningen NBZ en is gecertificeerd.
Zij zijn onderverdeeld in participaties A en participaties B.
Participaties A zijn bestemd voor particulieren en participaties B zijn bestemd voor rechtspersonen die gebruik
willen maken van de deelnemingsvrijstelling voor de vennootschapsbelasting.
Iedere maand op de 16e dag worden in beginsel uitsluitend aan bestaande beleggers participaties A en B uitgegeven en ingekocht. Participaties A en B kunnen vrijelijk
worden omgezet in girale aandelen A en aandelen A in
participaties B. Op 13 april 2012 heeft NBZ de inkoop
van aandelen en participaties tijdelijk opgeschort. Vanaf

deze datum kunnen geen aandelen NBZ meer worden
verhandeld via EFS noch participaties via NBZ. Voor
verdere uitleg over de opschorting wordt verwezen naar
de website www.nbzfonds.nl.
NBZ beoogt opbrengsten te genereren en deze vier keer
per jaar als dividend uit te keren aan de participanten.
NBZ streeft naar een dividendrendement van 7% tot 10%
per jaar. NBZ is niet gekoppeld aan een benchmark.
Voor deelname in NBZ bestaat geen minimale omvang.
Voor deelname via participaties B geldt een minimum van
700 participaties per feederfonds om van de deelnemingsvrijstelling gebruik te kunnen maken.
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Historische cijfers, zoals gebruikt voor het berekenen van
de synthetische indicator, zijn geen betrouwbare weergave
van het toekomstig risicoprofiel. Het is niet gegarandeerd
dat de getoonde risico- en rendementscategorie onveranderd blijft. De categorie kan veranderen. De laagste
categorie betekent niet dat de belegging zonder risico is.
De volgende risico’s zijn van essentieel belang voor NBZ:
Risico beperkte verhandelbaarheid participaties –
Doordat NBZ in langjarige investeringen belegt waarvoor
veelal geen liquide markt bestaat, kan NBZ niet garanderen dat zij altijd aan haar inkoopverplichting kan voldoen.
Kredietrisico – Het risico bestaat dat de investeringen
geheel of gedeeltelijk niet kunnen worden gerealiseerd
doordat tegenpartijen (in casu rederijen) hun verplichtingen geheel of gedeeltelijk niet (kunnen) nakomen.
Risico van beperkte groei – Participanten lopen het
risico dat NBZ er niet in slaagt zich uit te breiden, zowel
naar aantallen schepen als naar meerdere markten. NBZ
blijft dan een relatief kleine beleggingsinstelling.
Voor een compleet overzicht van de risico’s van NBZ
verwijzen wij u naar het hoofdstuk ‘Risicofactoren’ in het
prospectus van NBZ.
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Kosten
Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend (genoemde percentages worden bere
kend over de laatst vastgestelde intrinsieke waarde).
Instapvergoeding
Uitstapvergoeding

De in- en uitstapvergoeding is verwerkt in de op- of afslag in de beurskoers en komt
0,50% ten gunste van NBZ. Daarnaast wordt 2 x 0,5% berekend bij omwisseling van girale
aandelen naar participaties en vice versa, en kunnen in- en uitstapvergoedingen door
0,50% een intermediair in rekening worden gebracht van maximaal 4%. Neem contact op
met uw financieel adviseur of distributeur voor het feitelijke in- en of uitstapbedrag.
Participaties B betalen USD 25 per participatie per jaar. Bij uitbetaling van dividend in
US-dollars worden de kosten gedeeld.

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden ingehouden.
Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken
De genoemde jaarlijkse kosten worden aangewend om de beheerskosten van NBZ te betalen en verlagen de potentiële
groei van uw belegging.
Lopende kosten

3,08% De Total Expense Ratio (TER) voor NBZ bedroeg in 2011 3,08 % (US$ 444.000).
Hierin zijn de rentekosten van externe financiering en oprichtings- en emissiekosten
niet meegenomen. De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen
kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2011. Dit cijfer kan per jaar variëren.Ultimo
2011 stond nog een voorwaardelijke vordering van de beheerder op NBZ open van
USD 1.361.000 in verband met voorgeschoten oprichtings- en emissiekosten.

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken
Prestatie
vergoeding

15%

De prestatievergoeding wordt berekend over het gedeelte van het dividendrendement
van het betrokken boekjaar dat de 8% te boven gaat.

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u naar het hoofdstuk ‘Kosten’ in het prospectus van
NBZ, verkrijgbaar via de website: www.nbzfonds.nl.
Datum eerste koers: 31 maart 2006
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie
voor toekomstige resultaten. Bij de berekening van de
resultaten over het verleden is rekening gehouden met de
lopende kosten, maar niet met de betaalde in- en uitstapvergoeding.
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Toezicht: Aan NBZ is in Nederland een vergunning verleend door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). NBZ staat
onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank.
Meer informatie: Het Nederlandstalige prospectus en de (half)jaarverslagen zijn kosteloos verkrijgbaar via de website
www.nbzfonds.nl of ten kantore van haar Beheerder. Op deze website vindt u ook de meest actuele overige informatie
en koersen van NBZ.
Belastingwetgeving: De belastingwetgeving van een lidstaat kan van invloed zijn op de persoonlijke belastingsituatie
van de belegger.
Aansprakelijkheid: NBZ Management B.V. kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document
opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van NBZ is.
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 1 juli 2012.
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