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Scheepsinvesteerder NBZ dividend uitkering
Amsterdam, 16 juni 2022 - Scheepsbelegger NBZ keert een dividend uit van USD 61 cent per
aandeel. Het betreft het dividend over het eerste halfjaar van 2022 (USD 24 cent) plus een
extra dividend (USD 37 cent) vanwege de goede resultaten over 2021. Het dividend wordt in
aandelen NBZ uitgekeerd, tenzij de aandeelhouder kiest voor ontvangst in contanten.
De directie van NBZ en Raad van Commissarissen hebben besloten om het eerste halfjaar van 2022
een dividend van USD 24 cent per aandeel uit te keren. In de aandeelhouders vergadering van 9
juni jl. is besloten een extra dividend van USD 37 cent per aandeel uit te keren naar aanleiding van
de goede resultaten over 2021. De uitkering van totaal USD 61 cent per aandeel is naar keuze in
aandelen of contanten.
De keuzeperiode loopt van woensdag 22 juni om 9.00u. tot woensdag 6 juli om 17.30u. De keuze
wordt geboden via een separaat bericht van de bank (beursaandelen). Als men geen keuze maakt,
wordt automatisch in aandelen uitgekeerd. De houder van participaties A krijgt het dividend
uitgekeerd volgens de laatst opgegeven keuze (indien gewenst kan men een andere keuze
doorgeven aan fondsbeheerder Annexum of aan de stichting).
Het dividend van USD 61 cent komt overeen met EUR 58,65 cent. Bij uitkering in contanten
wordt, na inhouding van 15% dividendbelasting, netto EUR 49,86 cent uitgekeerd op aandelen A.
Participanten A betalen (vanaf 1-1-2021) een bijdrage van USD 5 cent per aandeel per jaar voor de
kosten die gemoeid zijn met de huidige structuur (met gecertificeerde aandelen). Dit wordt
verrekend bij de eerste dividenduitkering van ieder kalenderjaar. Bij uitkering in aandelen
(participaties) zal de stockdividend ratio worden gecorrigeerd voor deze kostenbijdrage. Bij
uitkering in contanten wordt, na inhouding van 15% dividendbelasting en USD 5 cent
(EUR 4,81 cent) aan kostenbijdrage, netto EUR 45,05 cent uitgekeerd op participaties A.
Het dividend zal worden uitgekeerd, naar keuze van de aandeelhouder, in aandelen dan wel in
contanten. De dividenduitkering in aandelen (ratio) zal worden bepaald door de directie van NBZ
en in principe worden vastgesteld op basis van de volume-gewogen gemiddelde beurskoers in de
keuzeperiode. Bij de dividenduitkering in aandelen zal (vanwege uitkering uit de agioreserve) geen
dividendbelasting worden ingehouden. De aandelen ratio wordt op donderdag 7 juli via een
persbericht bekend gemaakt.
NBZ is een US dollar fonds en stelt het dividend derhalve in US dollars vast. De notering van NBZ
aan Euronext is in euro’s en het dividend wordt in euro’s uitbetaald. Houders van girale aandelen
krijgen het contante dividend op hun effectenrekening bijgeschreven. Participanten (participaties
A) krijgen hun contante dividend overgemaakt naar de eurorekening die zij aan NBZ hebben
opgegeven.
NBZ zal op maandag 20 juni ex-dividend gaan, de registratiedatum is dinsdag 21 juni.
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De uitgifte-/betaaldatum van de NBZ aandelen en het contante dividend is op woensdag 13 juli.
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 20 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.

