NEDERLANDSE BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ VOOR ZEESCHEPEN NV
PERSBERICHT

Wijziging Raad van Commissarissen en aanpassing waardering ms Michelle en ms
Venere
Rhoon, 22 december 2014 - Zoals reeds eerder aangegeven zal de heer F. van Riet per 31
december 2014 aftreden als lid van de Raad van Commissarissen. Tot nieuwe voorzitter van de
Raad van Commissarissen is verkozen het huidige lid de heer B. de Vries. De directie zal worden
gevoerd door de heren D. Tjeenk Willink, P. Jacobs en H.W. Boissevain.
Voorts is besloten de waardering van twee investeringen aan te passen. De waardering van de
Michelle is op basis van de verwachte cashflow naar boven bijgesteld met USD 119.000. De
waarde van de Venere ligt momenteel tussen de put- en call-waarde, maar wordt naar beneden
bijgesteld. Het einde van het contract komt nabij (23 maart 2015) en de kans dat de huurder de call
gaat uitoefenen is zeer klein. Er wordt derhalve vanuit gegaan dat NBZ de put uit zal oefenen en bij
terugverkoop van de Venere aan de oorspronkelijke eigenaar de (lagere) put-waarde zal ontvangen.
Daarop is de waarde van de Venere aangepast, hetgeen een verliespost van USD 879.000 oplevert.
Met betrekking tot de vennootschapsbelasting latentie lijkt het verstandig uit te gaan van een lager
gemiddeld rendementspercentage, waarbij geprobeerd wordt een hoger niveau van zekerheden te
verkrijgen. Daarnaast is de beoogde emissie enkele maanden uitgesteld, waardoor de bijbehorende
positieve cashflow enigszins is opgeschoven. Ook het lagere fiscale resultaat t.g.v. het afwaarderen
van de Venere speelt hier een rol. Deze factoren leiden ertoe dat ervan moet worden uitgegaan dat
een bedrag van USD 146.000 van de vennootschapsbelasting latentie verloren zal gaan. Besloten is
deze verliespost nu te nemen.
Het voorgaande heeft samen tot gevolg dat de intrinsieke waarde per aandeel NBZ (per 30
november EUR 12,57) daalt met EUR 1,61 naar EUR 10,96.
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