
NEDERLANDSE BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ VOOR ZEESCHEPEN NV

Kwartaalbericht

De beheerder NBZ Management BV 
is geregistreerd bij de AFM

NBZ kijkt terug op een roerig kwartaal
In het tweede kwartaal van 2012 is er veel gebeurd. De handel in ons aandeel werd 
opgeschort,  aandeel houders keurden de jaarstukken goed, uitvoerig werden tijdens de 
AVA de voor- en nadelen van een closed-end beleggingsfonds besproken en het begin 
juli genomen besluit tot het afwaarderen van vier investeringen, werd volledig in de 
cijfers van het tweede kwartaal verdisconteerd. 

Handel in het aandeel opgeschort
Het moeten inkopen van aandelen deed een dermate groot beroep op de aanwezige 
liquiditeiten, dat de directie op 13 april 2012 moest besluiten de inkoop van aandelen 
op te schorten. Verder inkopen was niet verantwoord en zou indruisen tegen het 
gezamenlijke belang van participanten en aandeelhouders. Zodra het fonds over 
voldoende vrije middelen beschikt, moeten weer aandelen worden ingekocht en kan 
ook weer via de effectenbeurs in het aandeel worden gehandeld.

AVA 2012
De aandeelhoudersvergadering keurde tijdens de Algemene Vergadering van Aandeel-
houders op 16 mei het jaarverslag en de jaarrekening 2011 goed. Directie en raad van 
commissarissen werd decharge verleend voor het gevoerde beleid. Het slotdividend 
over 2011 werd vastgesteld op usd 3,20 per participatie of  aandeel, gelijk aan het 
uitgekeerde interim-dividend.

Closed-end beleggingsfonds 
Tijdens de AVA werd uitgebreid stilgestaan bij de mogelijkheid NBZ om te vormen in 
een closed-end beleggingsfonds. Op dit moment is NBZ een beursgenoteerd open-
end beleggingsfonds, waarbij de koers wordt bepaald door de intrinsieke waarde en de 
handel – die momenteel is opgeschort –  plaatsvindt via Euronext Fund Services met 
NBZ als tegenpartij. Als closed-end fonds verloopt de handel direct tussen 
aandeelhouders en komt de koers tot stand op basis van vraag en aanbod.

Vloot
Op 19 juli heeft de directie 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 liet de situatie in geen enkel 
opzicht verbetering zien.
Over deze afwaardering werd op 19 juli 2012 een uitvoerig persbericht uitgegeven. 
Onze aandeelhouders en participanten  ontvingen daarnaast extra informatie over deze 
noodzakelijke ingreep. Dit Bericht aan onze aandeelhouders is evenals het persbericht terug 
te vinden op onze website.

Intrinsieke waarde per participatie

bedragen in usd 2e kwartaal 2012 1e kwartaal 2012
Eigen vermogen (x 1.000) 9.372 11.986
Aantal uitstaande participaties 337.051 337.853
Intrinsieke waarde per participatie 27,81 35,48

Vooruitzichten
NBZ blijft naarstig op zoek naar financiële middelen voor het doen van nieuwe 
investeringen. Hiervoor is het nu de juiste tijd. De markt is laag en omdat banken zich 
zo goed als volledig hebben teruggetrokken uit de scheepvaart, kunnen investeringen 
worden gedaan met een hoog rendement bij een relatief  laag risico. Vooral kleinere 
rederijen zoeken financiers.
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