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UITNODIGING Informatiebijeenkomst 14 februari 2023 
 

Amsterdam, 23 januari 2023  -  Aandeelhouders en participanten van de Nederlandse 

Beleggingsmaatschappij voor Zeeschepen NV (NBZ) worden uitgenodigd om de 

Informatiebijeenkomst over de afwikkeling van het fonds bij te wonen. Deze wordt gehouden 

op dinsdag 14 februari 2023 om 20.00 uur, in Hotel Theater Figi, Het Rond 2, 3701 HS Zeist. 

 

Scheepsbelegger NBZ heeft in het persbericht van 14 december jl. aangegeven dat de directie van 

NBZ en Raad van Commissarissen hebben besloten om over te gaan tot de afwikkeling van het 

fonds, daar het niet is gelukt de gewenste groei te realiseren. Tijdens de Informatiebijeenkomst 

zullen de aandeelhouders en andere belangstellenden over de achtergrond van dit besluit worden 

geïnformeerd en zal worden uiteengezet hoe de directie de afwikkeling wil vormgeven (zonder 

daarbij een indicatie van de verwachte opbrengst te geven). 

 

Agenda 

 

1. Opening  

2. Toelichting besluitvorming 

3. Voorgenomen wijze van afwikkeling 

4. Beloning directie 

5. Vragen 

6. Sluiting 

 

Aandeelhouders en andere belangstellenden die de bijeenkomst willen bijwonen, dienen zich – met 

opgaaf van het aantal gehouden NBZ aandelen/participaties – aan te melden (1) per e-mail naar  

info@annexum.nl of (2) per brief naar NBZ, p/a Annexum Beheer BV, Postbus 79032, 1070 NB 

Amsterdam.  

 

 

Over NBZ 

De Nederlandse Beleggingsmaatschappij voor Zeeschepen NV (NBZ) introduceerde in 2006 het 

eerste beleggingsfonds in schepen. Beleggen in schepen was daarvoor alleen mogelijk via een 

scheepvaart-cv. NBZ onderscheidt zich door te investeren in vaste inkomensstromen door het 

financieren van bestaande zeeschepen. Daarbij spreidt NBZ het risico door te investeren in niet één, 

maar in meerdere schepen, die bovendien op verschillende markten actief zijn.  

 

NBZ heeft een investeringsportefeuille met 24 schepen in 7 verschillende sectoren.  

 

Noot voor de redactie, niet voor publicatie 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Focko Nauta van NBZ: 06-29037887 of 

fn@nbzfonds.nl. 
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