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Scheepsinvesteerder NBZ investeert in kabellegger MS Cable Innovator
Rhoon, 20 juli 2016 - Scheepsbelegger NBZ heeft een belang genomen in de kabellegger MS
Cable Innovator. Dit is het grootste schip in zijn soort en biedt NBZ een verwacht rendement
van 12 tot 13 procent per jaar.
NBZ heeft een investering gedaan in een kabellegger. Het betreft een 2% belang in de MS Cable
Innovator. Dit schip is het grootste ter wereld in zijn soort en heeft een motorvermogen van 26.000
pk. Het schip is voor 9 jaar verhuurd aan Global Marine Systems Ltd., een van de toonaangevende
internationale bedrijven op het gebied van offshore onderhoud en installatie van subsea kabels voor
o.a. de telecom industrie. Global Marine Systems Ltd. heeft de verplichting het schip aan het einde
van het contract terug te kopen tegen overeengekomen prijs, waardoor het risico voor NBZ beperkt
is. Voor NBZ is het verwachte rendement 12 tot 13 procent per jaar.
Over NBZ
De Nederlandse Beleggingsmaatschappij voor Zeeschepen NV (NBZ) introduceerde in 2006 het
eerste beleggingsfonds in schepen. Beleggen in schepen was daarvoor alleen mogelijk via een
scheepvaart-cv. NBZ onderscheidt zich door te investeren in vaste inkomensstromen door het
financieren van bestaande zeeschepen. Daarbij spreidt NBZ het risico door te investeren in niet één,
maar in meerdere schepen, die bovendien op verschillende markten actief zijn.
In een periode waarin de wereld één van de grootste financiële en scheepvaartcrises meemaakte en
menig scheeps-cv kopje onder ging, wist NBZ zich staande te houden. De geslonken vloot is
intussen weer uitgebreid naar 8 schepen in zes verschillende sectoren. NBZ maakt winst en het
fonds is cashflow positief.
Noot voor de redactie, niet voor publicatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Diederik Tjeenk Willink, directeur van NBZ:
0180-555470 of dtw@nbzfonds.nl.
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