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Vierde kwartaal 2008
Prima jaar voor onze beleggers met ruim 7% rendement
In een jaar waarin de meeste financiële instellingen vaak meer dan de helft van hun 
waarde hebben moeten inleveren, waardoor er maar bitter weinig overbleef  voor 
hun aandeelhouders, kunnen de beleggers van NBZ terugkijken op een prima jaar. 
Datgene wat wij in het vooruitzicht hebben gesteld, is gehaald. Elk kwartaal is interim
dividend uitgekeerd en dat bij een stabiele koers! In totaal usd 350 per participatie. Bij 
een gemiddelde uitgiftekoers van usd 4700 over de afgelopen twaalf  maanden, komt 
dit neer op een dividendrendement van ruim 7%.
Het fonds heeft in het vierde kwartaal van 2008 conform de verwachtingen gepres
teerd. Dankzij de langlopende contracten ondervinden onze vijf  schepen geen hinder 
van de enorme terugval in de wereldhandel, veroorzaakt door de wereld wijde econo
mische crisis. In het vierde kwartaal zijn alle schepen hun financiële verplichtingen 
jegens NBZ nagekomen. De diverse debiteuren hebben voldaan aan hun lopende 
verplichtingen. Afwijkingen van de cashflowprognoses hebben zich niet voorgedaan. 
Bijzondere of  meldenswaardige gebeurtenissen op de  schepen zelf, of  bij hun beman
ning, waren er evenmin.

Vloot in vierde kwartaal niet verder uitgebreid
We hebben ook dit kwartaal onze vloot niet kunnen uitbreiden. Op het laatste 
 moment hebben wij als nog moeten afzien van twee nieuwe financieringen.

Raad van commissarissen
Peter de Koning is afgetreden als commissaris. Volgens het rooster van aftreden zou 
hij de raad in juni 2008 verlaten. Op verzoek van het management zou hij nog enige 
tijd aanblijven. Een overvolle agenda dwong hem op deze beslissing terug te komen.

Uitgiftekoers
De intrinsieke waarde per participatie bedroeg ultimo december usd 4.738,68. Dit 
 bedrag verminderd met het uitbetaalde interimdividend in januari, levert een uitgif
tekoers op van usd 4.651,18; iets lager dan de aanvankelijk vermelde koers. Dit komt 
omdat gegeven de huidige economische crisis uit voorzorg een geringe aanpassing van 
de waarde van de financieringen is doorgevoerd.

bedragen in usd 4e kwartaal 2008 3e kwartaal 2008
Eigen vermogen (* usd 1000) 12.098 00 12.124 ,00
Aantal uitstaande participaties 2.553,00 2.541,00
Intrinsieke waarde per participatie 4.738,68 4.771,25
Interimdividend  87,50  87,50
Uitgiftekoers 4.651,18 4.683,75

Vanaf  2009 hebben beleggers te maken met nieuwe regelgeving van de AFM, ver
bandhoudend met Forward Trading. De uitgiftekoers mag niet bekend zijn op het 
moment van inschrijving. Dit betekent dat onze inschrijvingsprocedure is veranderd. 
Beleggers kunnen zich tot en met de laatste dag van elke maand inschrijven tegen een 
koers die rond de 16e van de maand erop, bekend wordt gemaakt. 

Vooruitzichten
De economische crisis heeft ook de scheepvaart, met name de droge ladingmarkt, in 
haar greep. De overige markten waarop onze vloot actief  is – chemie en gas – hebben 
hiervan (nog) geen hinder. Gegeven de langlopende contracten die zijn afgesloten en 
de spreiding over diverse markten, verwachten we ook over het lopende kwartaal een 
resultaat te kunnen bijschrijven, dat recht doet aan het in het 
vooruitzicht gestelde rendement van 7% tot 10% per jaar.
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