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Doel: overdracht van beheer

NBZ gaat samenwerken met Annexum





NBZ gaat een duurzame samenwerking aan met Annexum Beheer BV.
Na een proefperiode van één jaar wordt het beheer van NBZ aan Annexum overgedragen.
NBZ blijft een beursgenoteerd closed-end beleggingsfonds.
BAVA gepland op 20 februari 2014.

Rhoon, 7 januari 2014 – NBZ en Annexum Beheer BV gaan een duurzame samenwerking aan, met als
doel de overdracht van het volledige beheer van NBZ aan Annexum. Beide partijen hebben vandaag
een overeenkomst hiertoe getekend. De plannen worden donderdag 20 februari 2014 ter goedkeuring
voorgelegd aan de aandeelhouders tijdens een Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
Diederik Tjeenk Willink (directeur NBZ): "Ik ben bijzonder blij dat we deze stap hebben gezet. Nu de
scheepvaart langzaam uit het dal klimt, liggen er legio deals voor het oprapen. Wij ontberen daarvoor
de financiële slagkracht. Met de marketingcapaciteit van Annexum moet het ons lukken voldoende geld
op te halen om die deals te doen. Wij hebben de hele rit naar beneden niet alleen meegemaakt, maar
ook overleefd. Laten we dan nu de vruchten plukken van een zich herstellende markt."
Huib Boissevain (directeur Annexum): "Nu het economisch herstel in grote delen van de wereld aan
kracht wint, zien wij kansen op het gebied van investeringen in de scheepvaartsector. De
samenwerking met NBZ stelt ons in staat deze beleggingsmogelijkheid aan onze klanten aan te bieden.
Annexum beheert zo'n dertig verschillende beleggingsinstellingen, verspreid over onder meer kantoren,
supermarkten, zorg, woningen, winkels en microfinanciering. Wij hebben de marketingcapaciteit om
geld op te halen voor NBZ. Kapitaal dat nodig is om te groeien naar een gezond en winstgevend
beleggingsfonds in schepen dat zijn aandeelhouders dividend kan uitkeren."
De samenwerking begint nadat NBZ een herstructurering heeft doorgevoerd. Deze bestaat uit een
claimemissie van circa USD 720.000 voor een nieuwe scheepsfinanciering. De claimrechten worden
aangeboden aan bestaande aandeelhouders en zijn niet verhandelbaar. Na afronding van de
claimemissie zullen nieuwe aandelen worden uitgegeven aan de beheerder (NBZ-Management)
waarmee de bestaande voorwaardelijke vordering van de beheerder wegens oprichtings- en
emissiekosten zal worden omgewisseld in aandelen NBZ.
Voor deze emissies wordt gebruikgemaakt van de vrijstelling ex artikel 53 lid 4 Vrijstellingsregeling,
Wft en zal geen door de AFM goedgekeurd prospectus worden gepubliceerd. Voorafgaande aan de
claimemissie zal een supplement bij het prospectus van NBZ conform geldende wet- en regelgeving
worden gepubliceerd.
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Nadat de herstructurering is afgerond en na verkregen goedkeuring van onder andere de AFM, zal
Annexum tot de directie van NBZ toetreden, waar zij verantwoordelijk wordt voor: public relations,
juridische zaken, contact met beleggers, bijhouden aandeelhouders- en participantenregisters,
rapportage en communicatie met toezichthouders (AFM & DNB) en de organisaties van de emissie(s).
De huidige directie (Tjeenk Willink en Jacobs) blijft verantwoordelijk voor: vinden van nieuwe deals en
onderhouden van oude, innen van interesten en huren, financiële administratie, financiële rapportage
en de maandelijkse commerciële rapportage.
NBZ en Annexum willen het fonds binnen drie jaar, via één of meerdere emissies, laten groeien met
USD 15 miljoen. De eerste emissie staat voorlopig gepland, mits de markt het toelaat, voor de tweede
helft van 2014.
De overdracht van het beheer aan Annexum wordt na een proefperiode die loopt tot ultimo 2014
definitief, tenzij één van de partijen voordien de samenwerking beëindigt.
Ook na de overdracht blijft NBZ een beursgenoteerd closed-end beleggingsfonds.
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