NEDERLANDSE BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ VOOR ZEESCHEPEN NV
PERSBERICHT

Scheepsinvesteerder NBZ rond beheeroverdracht af
Amsterdam, 27 juni 2017 - Scheepsbelegger NBZ heeft goedkeuring ontvangen van de AFM
voor de voorgenomen overdracht van het beheer van NBZ van NBZ Management BV naar
Annexum Beheer BV. De beheeroverdracht zal op 1 juli a.s. plaatsvinden.
In 2014 is een overeenkomst gesloten met Annexum Beheer BV tot (mogelijke) overdracht van het
beheer van NBZ. Conform de samenwerkingsovereenkomst heeft Annexum in de loop van 2014
een aantal beheertaken van NBZ Management BV op zich genomen: public relations, juridische
zaken, contacten met beleggers, bijhouden diverse registers, rapportage en communicatie met
toezichthouders, en organisatie van de te houden emissies. Op de Bijzondere Vergadering van
Aandeelhouders van NBZ op 1 december 2016 is besloten Annexum Beheer BV te benoemen als
nieuwe directeur en beheerder van NBZ, na goedkeuring door de AFM.
Recent is bevestiging ontvangen van de AFM dat zij de voorgenomen beheeroverdracht heeft
verwerkt. De overname van het beheer van NBZ door Annexum Beheer BV en tegelijkertijd de
beëindiging van het beheer en terugtreden als statutair directeur door NBZ Management BV zal
formeel plaatsvinden met ingang van 1 juli 2017. De scheepvaartkant van de investeringen zal in de
goede handen blijven van de u bekende Focko Nauta en Piet Jacobs. Diederik Tjeenk Willink blijft
als adviseur en medeaandeelhouder betrokken bij NBZ.
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 9 schepen in 5 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 Focko Nauta van NBZ: 06-29037887 of
nauta@finship.com.

Strawinskylaan 485 – 1077 XX Amsterdam − T 020-572 01 01 − E info@nbzfonds.nl − www.nbzfonds.nl

