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Beleggen met winst in scheepvaart

» NBZ is een beleggingsfonds in schepen.
» Het fonds financiert meerdere schepen die op verschillende markten actief zijn.
» Dankzij deze spreiding is het risico beheersbaar.
» Dividendrendement waarnaar wordt gestreefd ligt tussen de 7% en 10% per jaar.
» Pensioen-bv's profiteren zelfs van 33% meer rendement.
Aandelen kopen
» NBZ is opgericht in 2006 en op 15 november 2011 naar de beurs gegaan.
» NBZ is een closed-end beleggingsfonds.
» De handel in aandelen loopt via Euronext (aankopen via uw beleggingsrekening bij ABN, ING, Rabo, Alex, Binck
etc.)
» De koers van het aandeel luidt in euro's.
» Ook dividend wordt in euro's genoteerd en uitgekeerd.
----------------------------------------------------------------- Listing Agent ING Bank
Ticker symbol NBZ
ISIN NL0010228730
Euro's en dollars
De koers van ons aandeel luidt in euro's om het onze beleggers makkelijk te maken. Zij bepalen uiteindelijk ook de
koers waartegen ons aandeel wordt verhandeld.
Ook het dividend luidt in euro's en wordt in euro's uitbetaald.
Onze cijfers presenteren wij in dollars. Wereldwijd gaat de scheepvaart nu eenmaal in deze valuta.
Na afloop van elk kwartaal publiceert NBZ in euro's een referentiekoers op haar website, gebaseerd op de
intrinsieke waarde van het aandeel en de dollarkoers aan het einde van het betreffende kwartaal. De beurskoers
wordt bepaald op basis van vraag en aanbod; wanneer een transactie plaatsvindt. De beurskoers kan derhalve
afwijken van de gepubliceerde referentiekoers (intrinsieke waarde in euroâ€™s).
Bent u in het bezit van participaties?
Lees hier dan meer over uw mogelijkheden

Dividendrendement
NBZ streeft ernaar aan het begin van elk kwartaal interimdividend uit te keren. NBZ heeft sinds de oprichting in 2006 tot
en met het 1e kwartaal 2012 elk kwartaal dividend uitgekeerd (7 Ã 8% op jaarbasis). Daarna kreeg de financiÃ«le crisis
ook NBZ in haar greep en werd geen dividend meer uitgekeerd. In 2015 heeft NBZ de oude traditie van het betalen van
kwartaaldividend hervat. Over zowel het eerste, tweede als derde kwartaal van 2015 is US$ 0,05 per aandeel
uitgekeerd. Sinds het vierde kwartaal van 2015 is ieder kwartaal US$ 0,12 per aandeel uitgekeerd.
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Kerncijfers

Afbeelding type niet ondersteund: http://www.nbzfonds.nl/files/Kerncijfers%20nov%202017.JPG
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