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Waardering van vier investeringen omlaag






Atagun afgewaardeerd met USD 1,1 miljoen naar nagenoeg nul.
Merwesingel en Merweplein lening en interestvordering afgewaardeerd met USD 839.000 per schip naar
USD 1,0 miljoen.
Star 1 afgewaardeerd met USD 289.000 naar USD 250.000.
Uitgiftekoers daalt met USD 8,04 naar USD 27,87.
NBZ blijft operationeel winstgevend met positieve cashflow.

Barendrecht, 19 juli 2012 – De directie heeft in overleg met de raad van commissarissen in het kader
van de opstelling van het halfjaarbericht 2012 moeten besluiten de waardering van vier investeringen
naar beneden bij te stellen. Van de Atagun, Merwesingel en Merweplein was de reder sinds geruime tijd in
gebreke. Bij de Star 1 is de situatie in geen enkel opzicht verbeterd.
Directeur Diederik Tjeenk Willink: "Het moeten afwaarderen van onze beleggingen stemt niet tot
vrolijkheid. NBZ kan niet anders. Het is het resultaat van sterke dalingen van de diverse markten. De
Baltic Dry Index (BDI), bijvoorbeeld, daalde tussen 2007 en nu van circa 12.000 naar 1.000. We
worden gedwongen forse verliezen te nemen op vijf van de zeven investeringen. Wel stemt het tot
tevredenheid dat de beleggingsstrategie van NBZ ook onder extreme omstandigheden goed werkt:
NBZ maakt nog steeds operationele winst en heeft een positieve cashflow. Wij zijn voorbereid om
volledig te kunnen profiteren van de komende stijging in de eeuwig cyclische scheepvaartmarkten. De
rit naar beneden is gemaakt. We zijn klaar voor de rit naar boven."
De afgelopen maanden heeft de directie vele pogingen gedaan om in overleg met de reders van de
Atagun, Merwesingel en Merweplein de exploitatie te verbeteren. Ook is geprobeerd de drie leningen te
herfinancieren. Zonder succes. Banken noch private equity of venture capital blijken geïnteresseerd.
Banken hebben zich vrijwel geheel uit de scheepvaart teruggetrokken en private equity is evenals
venture capital louter op zoek naar de krenten uit de pap en niet naar een lening met een vast of
beperkt rentepercentage aan een fonds.
Dit liet NBZ geen andere keus dan het (verder) afwaarderen van deze drie investeringen.
De Star 1 ligt nog steeds werkeloos in Turkije. De reder geeft geen krimp. De Norddeutsche
Landesbank is als eerste hypotheekhouder een proces begonnen. NBZ kan als tweede
hypotheekhouder in feite alleen maar afwachten. Reden voor de beheerder de waardering bij te stellen
tot USD 250.000.
Door het naar beneden bijstellen van de waardering van deze vier investeringen daalde de koers
vandaag met USD 8,04 naar USD 27,87.
Meer gedetailleerde informatie over de investeringen van NBZ vindt u op www.nbzfonds.nl onder
Schepen en Markten.
Positieve cashflow

Met deze afwaarderingen zijn vijf van de zeven investeringen van NBZ – gedaan in de hoogtijdagen
van de wereldeconomie en de scheepvaart – vrijwel volledig voorzien. De twee overige investeringen in
de Michelle en de Venere zijn courant en doen het goed.
De Michelle en de Venere zorgen voor een positieve cashflow. Na het voldoen van haar overheadkosten
resteert NBZ een bescheiden winst.

Oslo 13 − 2993 LD Barendrecht − T 0180-555470 − E info@nbzfonds.nl − www.nbzfonds.nl

NBZ blijft naarstig op zoek naar financiële middelen voor het doen van enkele kleine investeringen.
Momenteel is het hiervoor de juiste tijd. De markt is laag en nu banken zich zo goed als volledig
hebben teruggetrokken uit de scheepvaart, kunnen investeringen worden gedaan met een hoog
rendement bij een relatief laag risico. Met name kleinere rederijen zoeken financiers nu zij via de
banken niet aan een eerste hypotheek kunnen komen. Voor NBZ een interessante ontwikkeling.
Passeren interim-dividend

Evenals in april is in juli het interim-dividend gepasseerd bij gebrek aan voldoende liquide middelen.
NBZ hoopt spoedig weer te kunnen overgaan tot het uitkeren van interim-dividend.
Closed-end beleggingsfonds

NBZ heeft momenteel de inkoop van aandelen tijdelijk opgeschort, omdat dit een te groot beroep doet
op de aanwezige liquiditeiten. Tijdens de AVA van 16 mei jl. heeft de directie aangegeven NBZ
wellicht te willen omvormen tot een closed-end beleggingsfonds, teneinde de handel in het aandeel
NBZ op gang te brengen en een dreigende leegloop van het fonds te voorkomen. Een beslissing
hierover wordt na de zomer voorzien.
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