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Persberichten
Voor meer informatie: directeur Focko Nauta, tel. 06-29037887 of e-mail naar fn@nbzfonds.nl.
Derde kwartaalbericht NBZ gepubliceerd
29-11-2018
Scheepsinvesteerder NBZ laat over de eerste negen maanden van dit jaar een positief resultaat zien van USD 306.000
(2017: USD 137.000). De stijging van de Amerikaanse rente heeft een licht negatief effect op de waardering van de
portefeuille. Er is een correctie van USD 29.000 negatief doorgevoerd op de waardering van de deelname in Nordic
Handyzise (MS AS Elbia en MS AS Elenia). Zonder deze correctie zou dit 3e kwartaal met een kleine winst zijn
afgesloten. In vergelijking met het vorig jaar is het resultaat nog steeds uitstekend, met een meer dan verdubbelde winst
als gevolg van verbeterde marktomstandigheden.
Het volledige kwartaalbericht kunt u hier downloaden.

NBZ investeert in MS Thorswind en MS Thorsky
13-11-2018
Scheepsbelegger NBZ heeft een belang van 3% genomen in Thor Dahl Container DIS , de eigenaar van 2
containerschepen, de MS Thorswind en de MS Thorsky. Het verwacht rendement bedraagt ca. 10-15 procent.
Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.
NBZ investeert in MS Thorswind en MS Thorsky
NBZ keert kwartaaldividend uit
05-11-2018
Scheepsbelegger NBZ keert een kwartaaldividend uit van USD 12 cent per aandeel. Tegen de huidige beurskoers van .
4,10 (5 november 2018) komt dit overeen met circa 10,2 procent op jaarbasis.
Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.
NBZ investeert in 3 chemicaliÃ«n tankers
20-09-2018
Scheepsbelegger NBZ heeft een belang van 7% genomen in Parchem III AS, de eigenaar van 3 chemicaliÃ«n tankers,
de MT Caribe Ilse, de MT Caribe Christina en de MT Caribe Maria. Het verwachte rendement bedraagt circa 12-16%.
Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.

NBZ Halfjaarbericht 2018
20-08-2018
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Scheepsbelegger NBZ heeft in het eerste halfjaar van 2018 een positief resultaat behaald van USD 0,70 per aandeel.
Het resultaat kwam fors hoger uit in vergelijking met dezelfde verslagperiode vorig jaar dankzij herwaarderingen van een
aantal deelnemingen in schepen. Dat staat in het vandaag uitgekomen halfjaarbericht.
Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.
Het halfjaarbericht 2018 kunt u hier downloaden.

Notulen AVA NBZ van 24 mei 2018 gepubliceerd
10-08-2018
Scheepsbelegger NBZ heeft de notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 24 mei j.l. vandaag op
haar website gepubliceerd en deze kunnen worden gedownload.
Download hier de notulen van deze vergadering.
Download hier de presentatie van de vergadering.

NBZ keert kwartaaldividend uit
17-07-2018
Scheepsbelegger NBZ keert een kwartaaldividend uit van USD 12 cent per aandeel. Tegen de huidige beurskoers van .
4,04 (17 juli 2018) komt dit overeen met circa 10,2 procent op jaarbasis.
Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.

Eerste kwartaalbericht NBZ gepubliceerd
14-06-2018
Scheepsinvesteerder NBZ laat over de eerste drie maanden van dit jaar een positief resultaat zien van USD 87.000,
hetgeen in lijn is met de verwachtingen.
Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.

NBZ keert kwartaaldividend uit
03-05-2018
Scheepsbelegger NBZ keert een kwartaaldividend uit van USD 12 cent per aandeel. Tegen de huidige beurskoers van .
4,60 (3 mei 2018) komt dit overeen met circa 8,6 procent op jaarbasis.
Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.
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OPROEP AVA 24 mei 2018
11-04-2018
Aandeelhouders en participanten worden opgeroepen tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Vergadering van
Aandeelhouders, te houden op donderdag 24 mei 2018 om 20.00 uur, in Engels Conference Center, Stationsplein 45,
3013 AK Rotterdam.
Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.
Het jaarverslag 2017 kunt u hier downloaden.

NBZ keert kwartaaldividend uit
8-02-2018
Scheepsbelegger NBZ keert een kwartaaldividend uit van USD 12 cent per aandeel. Tegen de huidige beurskoers van .
3,90 (8 februari 2018) komt dit overeen met circa 9,9 procent op jaarbasis.
Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.

Derde kwartaalbericht NBZ gepubliceerd
30-10-2017
NBZ laat over de eerste negen maanden van dit jaar een positief resultaat zien van USD 137.000. De lopende
investeringen presteren conform verwachting en zorgen voor een positief resultaat.
Het volledige kwartaalbericht kunt u hier downloaden.

Scheepsinvesteerder NBZ investeert in 2 droge bulkschepen
27-10-2017
Scheepsbelegger NBZ heeft een belang van 3% genomen in Nordic Handysize III AS, eigenaar van 2 droge
bulkschepen, het MS AS Elbia en het MS AS Elenia. Het verwachte rendement over de 3 jaar looptijd van deze nieuwe
investering bedraagt circa 8-14%.
Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.

NBZ keert kwartaaldividend uit
23-10-2017
Scheepsbelegger NBZ keert een kwartaaldividend uit van USD 12 cent per aandeel. Tegen de huidige beurskoers van .
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4,40 (23 oktober 2017) komt dit overeen met circa 9,2 procent op jaarbasis.
Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.

NBZ Halfjaarbericht 2017
31-08-2017
Scheepsbelegger NBZ heeft in het eerste halfjaar van 2017 een positief resultaat behaald van USD 0,14 per aandeel.
Alle investeringen presteren conform verwachting, behoudens een afwaardering van een investering in Ã©Ã©n schip tot
de minimale terugkoopwaarde. Dat staat in het vandaag uitgekomen halfjaarbericht.
Het halfjaarbericht 2017 kunt u hier downloaden.

NBZ keert kwartaaldividend uit
26-07-2017
Scheepsbelegger NBZ keert een kwartaaldividend uit van USD 12 cent per aandeel. Tegen de huidige beurskoers van .
4,40 (26 juli 2017) komt dit overeen met circa 9,3 procent op jaarbasis.
Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.
Eerste kwartaalbericht NBZ gepubliceerd
25-07-2017
Scheepsinvesteerder NBZ laat over de eerste drie maanden van dit jaar een positief resultaat zien van USD 75.000. De
lopende investeringen presteren conform verwachting en zorgen voor een positief resultaat.
Het volledige kwartaalbericht kunt u hier downloaden.

Notulen AVA van 24 mei 2017 gepubliceerd
19-06-2017
Scheepsbelegger NBZ heeft de notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 24 mei j.l. vandaag op
haar website gepubliceerd en deze kunnen worden gedownload.
Download hier de notulen van deze vergadering.
Download hier de presentatie van de vergadering.

NBZ keert kwartaaldividend uit
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24-04-2017
Scheepsbelegger NBZ keert in april een kwartaaldividend uit van USD 12 cent per aandeel. Tegen de huidige
beurskoers van . 3,15 (24 april 2017) komt dit overeen met circa 14,0 procent op jaarbasis.
Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.

Oproep AVA 24 mei 2017

11-04-2017
Aandeelhouders en participanten van de Nederlandse Beleggingsmaatschappij voor Zeeschepen (NBZ) worden
opgeroepen tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op woensdag 24
mei 2017 om 20.00 uur, in Engels Conference Center, Stationsplein 45, 3013 AK Rotterdam.
Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.
Het jaarbericht 2016 kunt u hier downloaden.

NBZ investeert in twee gastankers
27-03-2017
Scheepsbelegger NBZ heeft een belang van 5,25% genomen in twee gastankers, de MT B Gas Master en de MT B
Gas Mariner, met een verwacht rendement van circa 12 procent.
Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.

NBZ keert kwartaaldividend uit
16-01-2017
Scheepsbelegger NBZ keert deze week een kwartaaldividend uit van USD 12 cent per aandeel. Tegen de huidige
beurskoers van . 4,35 (16 januari 2017) komt dit overeen met circa 10,3 procent op jaarbasis.
Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.

NBZ keert dividend over vierde kwartaal uit en breidt een tweetal belangen in schepen uit
22-12-2016
Scheepsbelegger NBZ zal over het vierde kwartaal van 2016 een dividend uitkeren van US$ 12 cent per aandeel.
Tegen de huidige beurskoers van . 4,15 (22 december 2016) komt dit overeen met circa 11 procent op jaarbasis.
Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.
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Notulen BAVA NBZ van 1 december 2016 gepubliceerd
16-12-2016
Scheepsbelegger NBZ heeft de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 1 december
j.l. vandaag op haar website gepubliceerd en deze kunnen worden gedownload.
Download hier de notulen van deze vergadering.
Download hier de presentatie van de vergadering.

Scheepsinvesteerder NBZ benoemt nieuwe directeur en beheerder
02-12-2016
Gisteren is tijdens de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders (BAVA) van scheepsinvesteerder NBZ het
voorstel tot de benoeming van een nieuwe directeur en beheerder met algemene stemmen aangenomen.
Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.

Derde kwartaalbericht NBZ gepubliceerd
26-10-2016
Scheepsinvesteerder NBZ laat over de eerste negen maanden van dit jaar een positief resultaat zien van USD 110.000.
Het resultaat stond wat onder druk door waardedalingen in de tankermarkt, dit had geen rechtstreeks effect op de
kaspositie eind derde kwartaal, aangezien alle huurbetalingen volgens schema werden voldaan.
Het volledige kwartaalbericht kunt u hier downloaden.

Oproep BAVA 1 december 2016
18-10-2016
Aandeelhouders en participanten van de naamloze vennootschap Nederlandse Beleggingsmaatschappij voor
Zeeschepen (NBZ) worden opgeroepen tot het bijwonen van een Bijzondere Vergadering van Aandeelhouders, te
houden op donderdag 1 december 2016 om 20.00 uur, in het Novotel Brainpark, K.P. van der Mandelelaan 150, 3062
MB Rotterdam.
Ter stemming wordt voorgelegd een voorstel tot â€˜benoeming nieuwe directeur en beheerder, verhoging management
fee en berekening intrinsieke waarde per kwartaalâ€™
Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.
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NBZ keert kwartaaldividend uit
10-10-2016
Scheepsbelegger NBZ keert deze week een kwartaaldividend uit van USD 12 cent per aandeel. Tegen de huidige
beurskoers van . 4,45 (10 oktober 2016) komt dit overeen met circa 9,6 procent op jaarbasis.
Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.

NBZ keert dividend over derde kwartaal uit
16-09-2016
Scheepsbelegger NBZ zal over het derde kwartaal van 2016 een dividend van USD 12 cent per aandeel uitkeren.
Tegen de huidige beurskoers van . 4,50 (16 september 2016) komt dit overeen met circa 9,5 procent op jaarbasis.
Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.

NBZ Halfjaarbericht 2016
25-08-2016
Scheepsbelegger NBZ heeft in het eerste halfjaar van 2016 een positief resultaat behaald van USD 0,31 per aandeel.
Op alle lopende investeringen wordt winst en een positieve cashflow behaald. Dat staat in het vandaag uitgekomen
halfjaarbericht.
Het halfjaarbericht 2016 kunt u hier downloaden.

Scheepsinvesteerder NBZ investeert in kabellegger MS Cable Innovator
20-07-2016
Scheepsbelegger NBZ heeft een belang genomen in 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.
Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.

Scheepsinvesteerder NBZ investeert in gastanker MT Wincanton
11-07-2016
Scheepsbelegger NBZ heeft een belang van 4,5% genomen in de gastanker MT Wincanton met een verwacht
rendement van 13 Ã 14 procent per jaar.
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Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.
Scheepsinvesteerder NBZ keert kwartaaldividend uit
11-07-2016
Scheepsbelegger NBZ keert deze week een kwartaaldividend uit van USD 12 cent per aandeel. Tegen de huidige
uitgiftekoers van . 5,25 van de lopende emissie komt dit overeen met circa 8,2% op jaarbasis.
Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.

Scheepsinvesteerder NBZ keert dividend over tweede kwartaal uit
15-06-2016
NBZ zal over het tweede kwartaal van 2016 een dividend van USD 12 cent per aandeel uitkeren. Tegen de huidige
uitgiftekoers van . 5,25 van de lopende emissie komt dit overeen met circa 8,1 procent op jaarbasis.
Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.

Notulen AVA NBZ gepubliceerd
13-06-2016
Scheepsbelegger NBZ heeft de notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 23 mei j.l. vandaag op
haar website gepubliceerd en deze kunnen worden gedownload.
Download hier de notulen van deze vergadering.
Download hier de presentatie van de vergadering.

Aandeelhouders keuren jaarrekening NBZ goed
24-05-2016
De jaarrekening en het jaarverslag over 2015 van scheepsinvesteerder NBZ zijn gisteren op de algemene vergadering
van aandeelhouders (AvA) goedgekeurd door de aandeelhouders.
Het volledige kwartaalbericht kunt u hier downloaden.

Eerste kwartaalbericht NBZ gepubliceerd
10-05-2016
Scheepsinvesteerder NBZ laat over de eerste drie maanden van dit jaar een positief resultaat zien van USD 69.000. De
lopende investeringen presteren conform verwachting en zorgen voor een positief resultaat.
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Het volledige kwartaalbericht kunt u hier downloaden.
Scheepsinvesteerder NBZ start met emissie
28-04-2016
Scheepsbelegger NBZ start vandaag met een emissie. De emissieomvang bedraagt maximaal . 2,5 miljoen. Met de
opbrengst zal NBZ de portefeuille met beleggingen in zeeschepen uitbreiden. De uitgiftekoers is vastgesteld op . 5,25
per aandeel.
Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.
Scheepsinvesteerder NBZ keert dividend over eerste kwartaal uit
12-04-2016
Scheepsbelegger NBZ keert deze week een kwartaaldividend uit van USD 12 cent per aandeel. Tegen de huidige
beurskoers van . 5,00 (slot 12 april 2016) komt dit overeen met 8,4 procent op jaarbasis.
Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.
Oproep AVA 23 mei 2016
08-04-2016
Aandeelhouders en participanten van de Nederlandse Beleggingsmaatschappij voor Zeeschepen NV (NBZ) worden
opgeroepen tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op maandag 23
mei 2016 om 20.00 uur, in het Novotel Brainpark, K.P. van der Mandelelaan 150, 3062 MB Rotterdam.
Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.
Scheepsinvesteerder NBZ keert kwartaaldividend uit
01-04-2016
Scheepsbelegger NBZ zal over het eerste kwartaal van 2016 een dividend van USD 12 cent per aandeel uitkeren.
Tegen de huidige beurskoers van . 5,00 (slot 31 maart 2016) komt dit overeen met circa 8,4 procent op jaarbasis.
Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.
Scheepsinvesteerder NBZ keert dividend over vierde kwartaal uit
11-01-2016
Scheepsbelegger NBZ keert deze week een kwartaaldividend uit van USD 12 cent per aandeel. Tegen de huidige
beurskoers van . 6,00 (slot 11 januari 2016) komt dit overeen met 7,4 procent op jaarbasis.
Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.
Frits van Riet overleden
06-01-2016
Afgelopen maandag 4 januari 2016 is onze vorige president commissaris Frits van Riet plotseling overleden aan kanker.
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De diagnose werd met kerstmis gesteld, daarna ging het zeer snel.
Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.

Scheepsbelegger NBZ investeert in MT Tapatio en MT Lesley PG
23-12-2015
Scheepsbelegger NBZ heeft deze week twee nieuwe investeringen gedaan. NBZ heeft USD 528.000 geÃ¯nvesteerd in
medium range tanker MT Tapatio en voor USD 465.000 geÃ¯nvesteerd in de producten/chemicaliÃ«n tanker MT Lesley
PG.
Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.

Scheepsinvesteerder NBZ verhoogt kwartaaldividend
16-12-2015
Scheepsbelegger NBZ verhoogt het dividend naar US$ 12 cent per aandeel over het vierde kwartaal van 2015. Tegen
de huidige beurskoers van . 5.56 (slot 16 december 2015) komt dit overeen met bijna 8 procent op jaarbasis.
Het volledige kwartaalbericht kunt u hier downloaden.

Scheepsinvesteerder NBZ investeert in product/chemicalien tanker MT Eagle
30-11-2015
Scheepsbelegger NBZ heeft een investering van USD 875.000 gedaan in MT Henrietta, een in 2001 gebouwde
producten/chemicalien tanker. Het schip is voor 6 jaar verhuurd aan de Engelse rederij Pritchard Gordon Tankers.
Het volledige kwartaalbericht kunt u hier downloaden.

Scheepsinvesteerder NBZ investeert in tanker MT Eagle
11-11-2015
Scheepsbelegger NBZ investeert in een product tanker middels overname van een 6,5% belang in UACC Bergshav
DIS, een Noorse vennootschap die de tanker MT Eagle in eigendom heeft.
Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.
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Derde kwartaalbericht verschenen
26-10-2015
NBZ laat over de eerste negen maanden van dit jaar een positief resultaat zien van USD 403.000. De lopende
investeringen in de Michelle en Svetlana presteren conform verwachting. Met de verkoop eerder dit jaar van Venere
heeft NBZ gelden ter beschikking om nieuwe investeringen te kunnen doen.
Het volledige kwartaalbericht kunt u hier downloaden.

Scheepsinvesteerder NBZ keert dividend uit over 3e kwartaal
19-10-2015
NBZ keert een kwartaaldividend uit van US$ 5 cent per aandeel. Tegen de huidige beurskoers van . 6,39 (slot 19
oktober 2015) komt dit overeen met circa 2,7 procent op jaarbasis.
Lees hier het volledige persbericht.

NBZ Halfjaarbericht 2015
20-08-2015
In het eerste halfjaar 2015 is er voor het eerst sinds april 2012 weer (interim-) dividend uitgekeerd.
Het volledige halfjaarbericht 2015 kunt u hier downloaden.

Scheepsinvesteerder NBZ keert dividend uit
20-07-2015
NBZ keert een kwartaaldividend uit van US$ 5 cent per aandeel. Tegen de huidige beurskoers van . 6,00 (slot 20 juli
2015) komt dit overeen met circa 3,0 procent op jaarbasis.
Lees hier het volledige persbericht.

Notulen AVA gepubliceerd
12-06-2015
NBZ heeft de notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 18 mei j.l. vandaag op haar website
gepubliceerd en deze kunnen worden gedownload.
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Download hier de notulen van deze vergadering.

De totale vloot voor Very Large Gas Carriers zal komende jaren uitbreiden
29-05-2015
Volgens een rapport van Banchero Costa Research worden er dit jaar 37 very large gas carriers (VLGCâ€™S)
opgeleverd, waardoor de totale capaciteit met 23% toeneemt.
» Lees verder

Aandeelhouders keuren jaarrekening NBZ goed
19-05-2015
De jaarrekening en het jaarverslag over 2014 van scheepsinvesteerder NBZ zijn gisteren op de algemene vergadering
van aandeelhouders (AvA) goedgekeurd door de aandeelhouders.
Lees hier het volledige persbericht.

Scheepsinvesteerder NBZ keert dividend uit
23-04-2015
NBZ keert een interimdividend uit van US$ 5 cent per aandeel. Daarmee wordt de oude traditie van het uitkeren van
kwartaaldividend hervat. Tegen de huidige beurskoers van . 5,06 (slot 22 april 2015) komt dit overeen met circa 3,6
procent op jaarbasis.
Lees hier het volledige persbericht.

Scheepsinvesteerder NBZ verkoopt gastanker Venere
15-04-2015
NBZ heeft de succesvolle verkoop gerealiseerd van gastanker MT Venere. Het schip is na vijf jaar terugverkocht aan de
oorspronkelijke eigenaar rederij De Poli Tankers uit Barendrecht.
Lees hier het volledige persbericht.

2 april 2015
Oproep AVA 2015
Aandeelhouders en participanten van de naamloze vennootschap Nederlandse Beleggingsmaatschappij voor
Zeeschepen (NBZ) worden opgeroepen tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders,
te houden op maandag 18 mei 2015 om 20.00 uur, in het Novotel Brainpark, K.P. van der Mandelelaan 150, 3062 MB
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Rotterdam.
Lees hier het volledige persbericht.

15 april 2015
Scheepsinvesteerder NBZ verkoopt gastanker Venere
NBZ heeft de succesvolle verkoop gerealiseerd van gastanker MT Venere. Het schip is na vijf jaar terugverkocht aan de
oorspronkelijke eigenaar rederij De Poli Tankers uit Barendrecht.
Lees hier het volledige persbericht.

30 maart 2015
NBZ keert vanaf april weer dividend uit
Scheepsbelegger NBZ keert na drie jaar weer dividend uit. Vanaf april 2015 wordt de oude traditie van het betalen van
kwartaaldividend hervat met een uitkering van US$ 5 cent per aandeel. Tegen de huidige beurskoers van .6,50 (slot 27
maart 2015) komt dit overeen met circa drie procent op jaarbasis.
Download persbericht als pdf

16 februari 2015
Afwaardering vennootschapsbelasting latentie
Vandaag heeft de directie besloten de op de balans van US$ 1,624 miljoen voor de vennootschapsbelasting latentie
geheel af te waarderen per ultimo 2014. Aanleiding is dat het doen van nieuwe investeringen en aantrekken van kapitaal
meer tijd vraagt dan verwacht en dat daarmee samenhangend aan de IFRS vereiste van â€˜convincing evidenceâ€™
niet wordt voldaan. Als gevolg van de afwaardering bedraagt de intrinsieke waarde per aandeel ca. EUR 8,76 per ultimo
2014.
Download persbericht als pdf
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20 november 2014
Derde Kwartaalbericht verschenen
NBZ heeft over het 3e kwartaal winst gemaakt en de cashflow is positief. De nieuwe investering, het ms Svetlana, heeft
hier goed aan bijgedragen. NBZ blijft overigens ook op zoek naar nieuwe investeringsmogelijkheden om het fonds mee
uit te breiden.
Het volledige kwartaalbericht kunt u hier downloaden.

20 november 2014
Samenwerking Annexum & toetreding Bote de Vries tot de directie van NBZ Management
NBZ is een samenwerking aangegaan met Annexum, waarbij zij het beheer per 31 december 2014 zou overnemen.
Aangezien er nog geen overeenstemming is bereikt over een nieuwe investering, is de beoogde emissie nog niet aan de
orde. Definitieve overname van het beheer zal na afloop van de beoogde emissie, welke wordt verwacht in het eerste
kwartaal van 2015, plaatsvinden. Per 1 december zal de heer Bote de Vries als gedelegeerd commissaris de heer
Diederik Tjeenk Willink bijstaan bij het uitvoeren van operationele werkzaamheden.
Download persbericht als pdf

17 september 2014
Publicatie marktrapport Keijser Capital
Graag brengen wij u nieuwe informatie en recente ontwikkelingen onder de aandacht omtrent NBZ.
Recent is er een uitgebreid marktrapport opgesteld door Keijser Capital omtrent NBZ en de scheepvaartmarkten waarin
NBZ actief is.
Graag delen wij dit rapport met u. Klik hier om dit rapport te lezen.

10 juli 2014
Nieuwe investering door NBZ
NBZ heeft overeenstemming bereikt over de aankoop van een 8860 ton multipurpose droge lading schip. De investering
van NBZ bedraagt USD 1,2 miljoen. Het schip, gebouwd in Nederland in 2000 zal worden verhuurd aan een aan NBZ
bekende reder (de reder van de Michelle) voor een periode van 4 jaar.
Download persbericht als pdf
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28 mei 2014
AVA keurt Jaarrekening 2013 goed
Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders keurden de aandeelhouders het jaarverslag en de jaarrekening
van 2013 goed.
Directie en raad van commissarissen werd decharge verleend voor het gevoerde beleid.

14 maart 2014
OPROEP AVA 26 mei 2014
Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2014
Aandeelhouders en participanten van de naamloze vennootschap Nederlandse Beleggingsmaatschappij voor
Zeeschepen (NBZ) worden opgeroepen tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders,
te houden op maandag 26 mei 2014 om 20.00 uur, in het Novotel Brainpark,
K.P. van der Mandelelaan 150, 3062 MB Rotterdam.
Hier kan het jaarverslag 2013 worden gedownload.
Deze oproep (inclusief agenda) kan hier als pdf worden gedownload.
Tevens liggen jaarverslag en agenda tot na afloop van de vergadering tijdens kantooruren ter inzage ten kantore van
NBZ (Spui 18, 3161 ED Rhoon, telefoon 0180-555470) en zijn aldaar en bij ING Bank N.V.
(Bijlmerplein 888, 1102 MG Amsterdam, Locatiecode AMP L.02.007, faxnummer + 31 20 5636959,
e-mail iss.pas.hbk@ing.nl) kosteloos te verkrijgen.
Agenda
1. Opening
2. Goedkeuring notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders, 20 februari 2014.
De notulen kunnen hier worden gedownload
3. Verslag van de raad van commissarissen
4. Verslag van NBZ-Management BV over 2013
5. Vaststellen jaarrekening 2013 NBZ NV
6. Dividendbeleid
7. Decharge van NBZ-Management BV en raad van commissarissen
8. Herbenoeming leden van de raad van commissarissen
9. Mededelingen directie:
a. herstructurering 2014;
b. nieuwe investering(en);
c. toetreding Annexum tot directie NBZ-Management BV;
d. over het lopende boekjaar.
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10. Rondvraag
11. Sluiting
Toelichting agendapunt 8
De raad van commissarissen telt drie leden en van alle drie verloopt de zittingstermijn op de dag van de Algemene
Vergadering van Aandeelhouders, 26 mei 2014.
Alle drie leden hebben zich beschikbaar gesteld voor herbenoeming. De voorzitter van de raad, de heer F. van Riet, wil
vanwege zijn leeftijd (71), in geval van herbenoeming zijn termijn beperken tot ultimo 2014.
De aandeelhouders wordt voorgesteld om conform art.22.3 van de statuten te herbenoemen:
»
de heer van Riet tot ultimo 2014, zodat hij de periode van overgang naar Annexum kan afmaken en
»
de heren B. de Vries en J. Koelewijn voor een periode van vier jaar.
Registratie
Op grond van het Nederlandse recht gelden voor deze vergadering als stem- en vergadergerechtigden degenen die op
28 april 2014, na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum â€“ 'het Registratietijdstip' â€“ zijn
ingeschreven in een aangewezen (deel)register. Als (deel)register zijn aangewezen de administraties van het bij het
Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V. (â€˜Euroclear Nederlandâ€™) aangesloten instellingen
in de zin van de Wet Giraal Effectenverkeer.
Aanmelding
Aandeelhouders van girale aandelen die de vergadering willen bijwonen, kunnen zich uiterlijk tot en met 19 mei 2014
aanmelden bij hun bank of commissionair.
Voor houders van girale aandelen moeten intermediairs bij aanmelding uiterlijk op 20 mei 2014 aan ING Bank N.V. een
elektronische verklaring verstrekken, waarin is opgenomen het aantal aandelen dat door de betreffende houder op het
Registratietijdstip werd gehouden. Bij de aanmelding wordt de intermediairs verzocht de volledige adresgegevens van
de betreffende houders te vermelden teneinde een efficiÃ«nte controle te kunnen doen van het aandeelhouderschap op
het Registratietijdstip. Via hun bank krijgen aandeelhouders een registratiebewijs dat tevens geldt als toegangsbewijs
voor de vergadering.
Houders van participaties die aan de vergadering willen deelnemen, kunnen zich vanaf 17 april 2014 tot en met uiterlijk
20 mei 2014 aanmelden (1) per e-mail naar office@nbzfonds.nl of (2) per brief naar NBZ, p/a Annexum Beheer BV,
Postbus 79032, 1070 NB Amsterdam..
Om in deze vergadering stemrecht te kunnen uitoefenen op de door de Stichting Beleggingsrekeningen NBZ c.q. de
Feederfondsen B1, B2, B3 etc. gehouden aandelen, wordt aan die participanten die zich voor deze vergadering hebben
opgegeven, een volmacht verstrekt die hun bij aanvang van de vergadering wordt uitgereikt. Dit gebeurt met
inachtneming van het volgende:
a)
de volmacht heeft betrekking op de aandelen die zijn toe te rekenen aan de door de participant gehouden
participaties;
b)

op ieder aandeel, ongeacht de soort, kan slechts Ã©Ã©n stem worden uitgebracht;

c)

indien u zich niet meldt, of na melding niet komt, dan vervalt de volmacht.
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Volmachten
De stem- en vergaderrechten kunnen worden uitgeoefend door een schriftelijk gevolmachtigde.
Volmachtformulieren kunnen hier worden gedownload en zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van NBZ NV. Deze
schriftelijke volmacht moet uiterlijk 21 mei 2014 door de directie zijn ontvangen. De gevolmachtigde moet het
registratiebewijs en een kopie van de volmacht vÃ³Ã³r aanvang van de vergadering inleveren bij de inschrijfbalie.
Toegang en legitimatie
Vergadergerechtigden kan worden verzocht zich voorafgaand aan toelating tot de vergadering te legitimeren en
derhalve wordt verzocht een geldig legitimatiebewijs (zoals paspoort of rijbewijs) mee te nemen.
Download het persbericht als pdf

14 maart 2014
Jaarverslag 2013 verschenen
De beleggingsstrategie (spreiding) van NBZ blijkt in essentie te werken. Ondanks dat de vloot in 2013 moest worden
teruggebracht van zeven naar twee schepen, is het fonds nog steeds actief en genereert zij een positieve cashflow. Dit
blijkt uit het op 14 april 2014 verschenen Jaarverslag 2013 van NBZ.
De aanhoudende slechte marktomstandigheden dwong NBZ vijf investeringen â€“ Star 1, Rayben Star, Atagun,
Merwesingel en Merweplein â€“ volledig af te schrijven. Het fonds is afhankelijk van twee goede investeringen, in de
Michelle en de Venere. Samen zorgen zij naar verwachting voor het komende jaar voor een bescheiden operationele
winst en positieve cashflow. Dit evenwel is onvoldoende om tot hervatting van dividendbetalingen over te gaan.
Alvorens te kunnen investeren zal eerst het beleggerssentiment positiever dienen te worden zodat NBZ nieuw kapitaal
kan vergaren, aldus het directieverslag.
NBZ streeft ernaar om in de tweede helft van 2014 samen met Annexum een emissie te plaatsen op de kapitaalmarkt.
"Een succesvolle samenwerking met Annexum zal voldoende kapitaal beschikbaar doen komen. NBZ is derhalve
voornemens in 2014 minimaal enkele miljoenen te investeren. Hiermee zal de gewenste risicospreiding en de gewenste
schaalvergroting verder vorm kunnen worden gegeven."
Het jaarverslag 2013 kan hier worden gedownload.
Download het persbericht als pdf

21 februari 2014
Claimemissie start maandag 24 februari
Aandeelhouders unaniem akkoord met samenwerking Annexum
» Aandeelhouders akkoord met duurzame samenwerking Annexum en claimemissie
» Claimemissie start 24 februari en loopt tot 21 maart
» Omruilverhouding 6:1
» Emissiekoers bedraagt . 9,50 per aandeel
Download het persbericht als pdf
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9 januari 2014
OPROEP BAVA 20 februari 2014
Aandeelhouders en participanten van de naamloze vennootschap Nederlandse Beleggingsmaatschappij voor
Zeeschepen (NBZ) worden opgeroepen tot het bijwonen van een Bijzondere Algemene Vergadering van
Aandeelhouders, te houden op donderdag 20 februari 2014 om 20.00 uur, in het Novotel Brainpark, K.P. van der
Mandelelaan 150, 3062 MB Rotterdam.
Ter stemming wordt voorgelegd een voorstel tot herstructurering van de vennootschap.
Download het persbericht als pdf

7 januari 2014
NBZ gaat samenwerken met Annexum
» NBZ gaat een duurzame samenwerking aan met Annexum Beheer BV.
» Na een proefperiode van Ã©Ã©n jaar wordt het beheer van NBZ aan Annexum overgedragen.
» NBZ blijft een beursgenoteerd closed-end beleggingsfonds.
» BAVA gepland op 20 februari 2014.
Download persbericht als pdf

20 december 2013
Vloot verder afgewaardeerd
De directie heeft in overleg met de raad van commissarissen besloten de twee zusterschepen Merweplein en
Merwesingel en de Star 1 volledig af te waarderen.
Download persbericht als pdf

7 november 2013
Waardering Venere omlaag
De directie heeft in overleg met de raad van commissarissen de in 2015 te verwachten verkoopwaarde van de Venere
verlaagd tot USD 12.725.000. Tot deze afwaardering heeft NBZ moeten besluiten omdat de kans dat de huurder zijn
calloptie gaat uitoefenen, afneemt.
Download persbericht als pdf
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30 augustus 2013
Waardering drie investeringen omlaag
De directie heeft in overleg met de raad van commissarissen besloten de waardering van de Merwesingel en
Merweplein en van de Star 1 verder naar beneden bij te stellen.
Met het oog op de halfjaarcijfers zijn de drie afwaarderingen genomen uit voorzichtigheid, aldus directeur Diederik
Tjeenk Willink.
Download persbericht als pdf

22 mei 2013
NBZ voert gesprekken over revitalisering van het fonds en overweegt nieuwe emissie
De NBZ-directie voert momenteel met meerdere partijen gesprekken over de revitalisering van het fonds. Een van de
maatregelen die hierbij wordt overwogen, is een nieuwe emissie van aandelen. Dit heeft directeur Tjeenk Willink
gisteravond gezegd tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 21 mei.
Download persbericht als pdf

8 mei 2013
Waardering drie investeringen omlaag; Atagun onderhands verkocht
De directie heeft in overleg met de raad van commissarissen besloten de waardering van drie investeringen - Star 1,
Merwesingel en Merweplein - verder naar beneden bij te stellen.
De drie afwaarderingen zijn genomen uit "voorzorg", zoals directeur Diederik Tjeenk Willink het omschrijft.
Download persbericht als pdf

28 maart 2013
Oproep AVA 21 mei 2013
Aandeelhouders en participanten van NBZ worden opgeroepen tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Vergadering
van Aandeelhouders, te houden op dinsdag 21 mei 2013 om 20.00 uur, ten kantore van de vennootschap, Oslo 13 te
Barendrecht.
Download persbericht als pdf

27 maart 2013
NBZ passeert interim-dividend
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De directie heeft besloten het interim-dividend over het tweede kwartaal 2013 te passeren.
Hoewel NBZ operationele winst maakt, vindt de directie het niet verstandig interim-dividend uit te keren. De kasreserves
laten een en ander nog niet toe.
Download persbericht als pdf

14 maart 2013
NBZ kijkt terug op gedenkwaardig 2012
NBZ kijkt terug op een memorabel jaar. Alle scheepvaartmarkten werden getroffen door de economische crisis. De
Ã©Ã©n wat meer dan de andere. De grootste klappen vielen in de drogeladingmarkt. De chemicaliÃ«n- en vooral de
gasmarkt bleken stabieler. Dit blijkt uit het vandaag gepubliceerde jaarverslag over 2012.
Download persbericht als pdf

5 september 2012
NBZ wordt closed-end beleggingsfonds
De directie van NBZ heeft besloten NBZ om te vormen van een open-end in een closed-end beleggingsfonds. Vanaf
woensdag 12 september 2012 zal NBZ een closedâ€‘end fonds zijn en kan weer in het aandeel worden gehandeld op
de Amsterdamse effectenbeurs. Sinds 13 april is de handel gestaakt, nadat NBZ had besloten de inkoop van aandelen
tijdelijk op te schorten.
Download persbericht als pdf

19 juli 2012
Waardering van vier investeringen omlaag
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 ...
Download persbericht als pdf

18 mei 2012
Directie NBZ overweegt closed-end beleggingsfonds
NBZ wordt wellicht omgezet in een closed-end beleggingsfonds. Dit heeft directeur Tjeenk Willink gezegd tijdens de
Algemene Vergadering van Aandeelhouders van woensdag 16 mei.
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Download persbericht als pdf

13 april 2012
Inkoop aandelen wordt tijdelijk opgeschort
De directie van NBZ NV heeft besloten met ingang van heden de inkoop van participaties en aandelen tijdelijk op te
schorten wegens bijzondere omstandigheden ...
Download persbericht als pdf

4 april 2012
NBZ passeert interim-dividend
De directie heeft besloten tot het passeren van het interim-dividend over het tweede kwartaal 2012.
Download persbericht als pdf

3 april 2012
OPROEP AVA 16 mei 2012
Algemene Vergadering van Aandeelhouders
Aandeelhouders en participanten van de naamloze vennootschap Nederlandse Beleggingsmaatschappij voor
Zeeschepen (NBZ) worden opgeroepen tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders,
te houden op
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