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MS Cable Innovator 
 

Op 14 juli 2016 heeft NBZ een aandeel gekocht van 2% in Dyvi Cable Ship II DIS, 

de eigenaar van MS Cable Innovator. Dat 2% aandeel wordt gehouden door 

NBZ NV. Het schip is op rompbevrachting voor negen jaar verhuurd aan Global 

Marine Systems Ltd, Engeland. Global Marine gebruikt het schip voor 

onderhoud en constructie bij offshore subsea contracten die zij wereldwijd 

afsluit in o.a. de telecommarkt. Global Marine is een van de wereldspelers op 

dit gebied en voert het beheer over 7 gespecialiseerde onderhoud en 

constructie schepen. De investering van NBZ bedraagt USD 200.000 en het 

verwachte rendement voor NBZ bedraagt 12 a 13%. 
 

 
 

Scheepsbeschrijving 

De MS Cable Innovator is een kabellegger voor subsea onderhoud en 

constructie werkzaamheden, de grootste ter wereld in zijn soort. Het schip is 

gebouwd bij Kvearner Masayard in Finland en opgeleverd in 1995. De 

kabelleginstallatie is geconstrueerd aan de achtersteven van het schip. De 

kabelhaspel heeft een maximale kabelcapaciteit van 4.800 m3. Daarmee kan 

het schip meer dan 1 maand aaneengesloten in operatie zijn. 

Het schip 10.040 ton dwt (draagvermogen) en het enorme motor vermogen 

van 12,8 MW komt van drie Wärtsilä Vasa diesel motoren (type 9R32E van elk 

3,645kW) die elk generatoren aandrijven van type 4,160kVA/60Hz l3.3kV ABB 

AC en 2 twee machines type 6R22/ 26 van elk 975kW (1,150kVA at 13.3kV). 

Het schip heeft de beschikking over een dinamic positioned system (DP2), 

waardoor het goed in positie blijft, ook bij slecht weer. Het schip vaart onder 

Engelse vlag. 
 

Lengte   145,5 m 

Breedte  24,0 m 

Diepgang  8,3 m 

Draagvermogen 10.040 ton dwt 

Bouwjaar  1995, Finland 

Vlag   Groot Brittannië   
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Kenmerken van de overeenkomst 

Dyvi Cable Ship II DIS is een Noorse vennootschap die het schip voor 9 jaar 

verhuurd aan Global Marine. Na afloop van dit contract is er een verplichting 

voor Global Marine om het schip tegen vaste prijs van USD 4,75 miljoen te 

kopen. Het contract loopt tot 30 mei 2025. 

 

Financiering 

Schip      USD  18,25 miljoen 

Aankoopkosten     USD    0,35 miljoen 

Werkkapitaal     USD    0,2 miljoen 

Totaal      USD  18,8 miljoen 
 

Lening Global Marine   USD   4,25 miljoen   

Banklening    USD   3,5 miljoen 

Lening Dyvi Cable Ship I DIS  USD   0,7 miljoen 

Eigen vermogen   USD   9,85 miljoen 

Totaal     USD  18,8 miljoen 

 

Uncalled capital  NOK 30.000.000 (ca. USD 3,6 miljoen) 

   

Uncalled capital is eigen vermogen dat mogelijkerwijs alsnog gestort moet 

worden als de situatie daarom vraagt. 

 

Global Marine heeft aan het einde van het contract een verplichting het schip 

te kopen voor USD 4,75 miljoen. 

 

Verhuur en exploitatie 

Het schip is voor 9 jaar verhuurd aan Global Marine op een 

rompbevrachtingscontract, wat inhoudt dat alle commerciële en operationele 

risico’s overgaan op de huurder. Deze wordt dan ook verantwoordelijk voor 

het onderhoud en het aanstellen van de bemanning en verzekeringen. De huur 

bedraagt tot en met 30 juni 2017 USD 8.695 per dag, vervolgens USD 8.720 tot 

en met 31 maart 2018 en daarna tot de einddatum (31 mei 2025) USD 6.900 

per dag. 

 

Rendement en zekerheden 

Verwacht wordt een totaal IRR rendement voor NBZ van circa 12 a 13%. De 

belangrijkste risico’s van deze investering zijn debiteurenrisico en restwaarde 

risico. Global Marine is een goede partij waar NBZ vertrouwen in heeft. Het 

marktrisico wordt begrensd doordat naast de restwaarde van het schip er ook 

nog een additionele zekerheid is overeengekomen in de vorm van een eerste 

hypotheek op een van de andere schepen van Global Marine. 
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