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Scheepsinvesteerder NBZ investeert in twee olietankers
Amsterdam, 21 oktober 2022 - Scheepsbelegger NBZ heeft een belang van 2,5% genomen in
United Overseas Products AS, de eigenaar van 2 olietankers, de MT UOG Oslo en de MT
UOG Sparta. De investering bedraagt USD 600.000 en heeft een verwacht rendement van 1215% per jaar.
NBZ heeft haar investeringsportefeuille verder uitgebreid. Er is een belang van 2,5% genomen in 2
olietankers, de MT UOG Oslo en de MT UOG Sparta van respectievelijk 46.000 dwt en 50.000
dwt. Beide schepen zijn gebouwd in Zuid Korea en zijn opgeleverd in 2010 en 2009. Voor de MT
UOG Oslo is een 2 jaars tijdsbevrachtingscontract afgesloten en de MT UOG Sparta zal
commercieel geopereerd worden op basis van een mix van korte en lange bevrachtingscontracten.
Het technisch en commercieel management zal worden verzorgd door United Overseas Group,
Griekenland.
De schepen zullen wereldwijd worden ingezet voor het vervoer van clean petroleum products. Als
gevolg van de internationale sancties tegen Rusland moeten schepen langere afstanden afleggen om
olieproducten op de plaats van bestemming te krijgen. Hierdoor neemt het aanbod van tankers af,
hetgeen tariefsverhogingen tot gevolg heeft. Daarnaast wordt er een prijsopdrijvend effect verwacht
van nieuwe milieumaatregelen die in zullen gaan per 1 januari 2023. Deze maatregelen houden in
dat schepen om aan gestelde eisen betreffende brandstofverbruik en CO2 uitstoot te voldoen
langzamer zullen moeten varen, waardoor het aanbod van scheepsruimte ook hierdoor zal afnemen.
De aankoop van het belang in United Overseas Products AS betekent een verdere diversifiëring van
de investeringsportefeuille van NBZ. Met deze aankoop is een bedrag gemoeid van USD 600.000.
Het verwachte rendement voor NBZ bedraagt 12-15% per jaar.

NBZ invests in two oil tankers
Amsterdam, 21 October 2022 - NBZ acquires 2.5% interest in United Overseas Products AS,
owner of 2 MR product tankers, the MT UOG Oslo and the MT UOG Sparta. The expected
return on investment amounts to 12-15%.
NBZ has expanded its investment portfolio by acquiring a stake of 2.5% in two oil tankers, the MT
UOG Oslo (46,100 dwt) and the MT UOG Sparta (50,000 dwt), both built and delivered in Korea
in 2010 and 2009 respectively. The UOG Oslo will be time chartered out for 2 years and the UOG
Sparta will be commercially operated by United Overseas Group (Greece). The vessels will trade
on a world wide basis within the transportation market of clean petroleum products. The expected
return on investment amounts to 12-15%.
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
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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.

