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Prestaties NBZ in lijn met prognose
Ook in het tweede kwartaal zijn de prestaties van NBZ in lijn met de  verwachtingen. 
Onze uitdrukkelijke bemoeienissen met de Rayben Star beginnen vruchten af  te wer-
pen. Bijzondere of  meldenswaardige gebeurtenissen op de schepen zelf  of  bij hun 
bemanning, zijn er niet geweest. 
Dankzij de prestaties dit tweede kwartaal en de vooruitzichten voor de komende drie 
maanden is begin juli voor de 15de keer in successie usd 87,50 interim-dividend uitge-
keerd.

LOI getekend voor maatwerk financiering sleepboot
Indien het lopende boekenonderzoek geen 'lijken in de kast' oplevert, zal de 
NBZ-vloot in het lopende kwartaal worden uitgebreid met een sleepboot. De Letter of  
Intent (LOI) heeft NBZ inmiddels getekend. Wederom is sprake van maatwerk finan-
ciering. De sleepboot zal worden gefinancierd via een sale-and-lease-backconstructie 
inclusief  het verstrekken van een achtergestelde lening aan de rederij. Met de financie-
ring is een bedrag gemoeid van zo’n usd 1 miljoen. 
De markt voor sleepboten is redelijk goed en heeft prima vooruitzichten.

Vernieuwde website
Het afgelopen kwartaal is onze website volledig vernieuwd. Belangrijkste reden hiertoe 
is het bereiken van nog meer geïnteresseerde beleggers om een forse uitbreiding van 
het aantal participanten te genereren.  
De vraag naar financiering onder reders wordt met de dag groter en omdat  banken 
nog steeds moeizaam bewegen, komt NBZ steeds sneller en vaker in the picture. Alleen 
met een forse uitbreiding van het aantal participanten en/of  participaties kan NBZ 
voldoen aan deze stijgende en voor het fonds interessante vraag.
Onze nieuwe website vormt wellicht een goede aanleiding om uw kennissen van NBZ 
op de hoogte te brengen.

Roadshows goed bezocht
Een andere manier om bekenden met NBZ in contact te brengen, is door samen met 
hen één van onze roadshows te bezoeken. Elke maand wordt verspreid over ons land 
een roadshow gehouden waarin men kan kennismaken met NBZ. Voorzichtig begon-
nen, wordt zij inmiddels steeds beter bezocht. De eerstvolgende roadshow, die van 
september, wordt gehouden in Noord-Holland. 
Beleggers die zich tijdens een roadshow inschrijven, betalen geen 3% emissiekosten.

Uitgiftekoers
De intrinsieke waarde per participatie bedroeg ultimo juni usd 4.565,54. Dit bedrag 
verminderd met het uitbetaalde interim-dividend in juli, levert een uitgiftekoers voor 
juni op van usd 4.478,04.
 

bedragen in usd 2e kwartaal 2010 1e kwartaal 2010
Eigen vermogen 13.947 13.711
Aantal uitstaande participaties 3.055 2.994
Intrinsieke waarde per participatie 4.565,54 4.579,42
Interimdividend -87,50 -87,50
Uitgiftekoers  4.478,04  4.491,92 

 
Vooruitzichten
Ook het derde kwartaal verwachten we een resultaat te kunnen bijschrijven, dat recht 
doet aan het verwachte rendement van 7% tot 10% per jaar.
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