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Beursgang NBZ
Het vierde kwartaal van 2011 stond geheel in het teken van de beursgang van het 
fonds. Sinds dinsdag 15 november is NBZ genoteerd aan NYSE Euronext Amster-
dam. De aandelen worden verhandeld via Euronext Fund Service (EFS), het handels-
systeem voor open-end beleggingsfondsen.
Voor beleggers die liever rechtstreeks in NBZ beleggen en niet via de effectenbeurs, 
blijft NBZ participaties uitgeven en verhandelen. Handel in participaties vindt, zoals 
dit ook vóór de beursgang gebeurde, één keer per maand plaats. In aandelen kan elke 
dag worden gehandeld. Dit gebeurt via het zogenoemde systeem van forward pricing. 
Orders moeten vóór 16.00 uur van een bepaalde dag worden geplaatst. Vervolgens 
worden deze orders de volgende handelsdag afgewikkeld tegen de koers van die dag.
Listing Agent is ING. Ticker symbol: NBZ. ISIN: NL0009766765.

Nieuwe prospectus
Tegelijk met de beursgang verscheen een nieuw prospectus. Het is een herziening van 
de uitgave van december 2008 en de twee aan dat prospectus toegevoegde Adden-
dums. De belangrijkste wijzigingen betreffen:
•	 splitsing van aandelen en participaties in de verhouding 1:100;
•	 vervallen van de minimum deelname, men kan met één aandeel beleggen in NBZ;
•	 dividenduitkering naar keuze van de aandeelhouder in cash of  in aandelen.

ms Star 1
Het laatste kwartaal 2011 werd de waardering van het ms Star 1 twee keer naar 
 beneden bijgesteld. In oktober met usd 500.000 en in december met usd 1,3 miljoen. 
Hiermee is de waardering van de Star 1 gedaald tot usd 539.000. 
De directie besloot tot deze negatieve bijstelling van de waardering omdat er nauwe-
lijks	of 	geen	schot	lijkt	te	zitten	in	de	onderhandelingen	met	de	financiers.	NBZ	blijft	
van mening dat de problemen rondom de Star 1 zijn terug te leiden tot een manage-
mentprobleem, dat moet kunnen worden opgelost. Het schip is samen met zijn twee 
zusterschepen jong en van goede kwaliteit. In de Noordzee zouden zij voldoende 
kunnen verdienen.
Deze neerwaartse bijstelling van de waardering van de Star 1 in 2011 heeft een druk-
kend effect gehad van usd 3,89 op de koers van het aandeel, die (ook na de beursgang) 
tot stand komt op basis van de intrinsieke waarde van het fonds.

Resultaten vierde kwartaal
Afgezien van het lager waarderen van de Star 1 heeft onze vloot  het vierde kwartaal 
naar verwachting gepresteerd. Door de splitsing van de aandelen in een verhouding 
van 1:100 werd het aantal uitstaande aandelen met honderdvoud vermeerderd en 
daalde de intrinsieke waarde per aandeel in eenzelfde verhouding.

4e kwartaal 2011 3e kwartaal 2011
Eigen vermogen (x usd 1.000) 12.821 14.423
Aantal uitstaande participaties 346.278 3.513
Intrinsieke waarde per participatie 37,03 4.105,59

Vooruitzichten
Waar meerdere sectoren –  banken, euro en scheepvaart – hinder ondervinden van de 
financiële	crisis,	kan	NBZ	het	hoofd	vooralsnog	goed	boven	water	houden.	Ons	grote	
probleem is het ophalen van nieuw kapitaal. Speciaal hiertoe hebben wij in februari 
2012 een converteerbare obligatielening uitgegeven. Hopelijk zal dit het fonds in staat 
stellen	nieuw	kapitaal	op	te	halen	om	nieuwe	financieringen	te	kunnen	doen.	Dit	zou	
de winstgevendheid en koers van NBZ ten goede komen.  
Alle informatie over deze converteerbare obligatielening treft u aan op onze website 
www.nbzfonds.nl.
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http://www.nbzfonds.nl/page/194/obligatielening

