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Scheepsinvesteerder NBZ benoemt nieuwe directeur en beheerder 
 

Rhoon, 2 december 2016  - Gisteren is tijdens de bijzondere algemene vergadering van 

aandeelhouders (BAVA) van scheepsinvesteerder NBZ het voorstel tot de benoeming van een 

nieuwe directeur en beheerder met algemene stemmen aangenomen.  

 

Gisteravond heeft de BAVA van NBZ plaatsgevonden, waarin ter stemming een voorstel tot 

‘benoeming nieuwe directeur en beheerder, verhoging management fee en berekening intrinsieke 

waarde per kwartaal’ is voorgelegd. 

 

Op 20 februari 2014 is tijdens een BAVA besloten het beheer van het fonds over te dragen aan 

Annexum Beheer BV. Tijdens de BAVA van gisteren is Annexum Beheer BV benoemd als nieuwe 

directeur en beheerder. De rol van Tjeenk Willink wordt overgenomen door Finship BV in de 

persoon van Mr. F.(Focko) Nauta. Tjeenk Willink wordt adviseur van NBZ. P. Jacobs blijft 

werkzaam voor NBZ en zal zijn huidige rol blijven vervullen. 

 

Gezien het huidige beleggingssentiment en de stand van de diverse scheepvaartmarkten worden 

kosten geminimaliseerd totdat nieuwe emissies kunnen worden gehouden. De remuneratie van de 

directeuren en adviseurs van de beheerder en de interne kosten van Annexum worden verlaagd. Om 

het beheer kostendekkend te maken zal de management fee tijdelijk worden verhoogd naar ‘2% van 

het geïnvesteerde vermogen met een minimum van de gemaakte kosten’. Zodra de gelegenheid het 

toelaat zullen wederom emissies worden gehouden en de beleggingsportefeuille verder verbreed.  

 

Dividenduitkeringen gaan gewoon door, mits mogelijk. NBZ heeft als beleid en gaat er voorzichtig 

van uit de USD 12 cent per kwartaal, zijnde USD 48 cent per jaar, voorlopig te kunnen blijven 

uitkeren. 

 

Het voorstel ‘benoeming nieuwe directeur en beheerder, verhoging management fee en berekening 

intrinsieke waarde per kwartaal’ is met algemene stemmen aangenomen. De ingangsdatum zal zijn 

1 januari 2017. 

 

Download hier de presentatie van de BAVA.   

 

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. 

 

  

http://www.nbzfonds.nl/files/Presentatie%20NBZ%20BAVA%201%20december%202016.pdf


In een periode waarin de wereld één van de grootste financiële en scheepvaartcrises meemaakte en 

menig scheeps-cv kopje onder ging, wist NBZ zich staande te houden. De geslonken vloot is 

intussen weer uitgebreid naar 8 schepen in zes verschillende sectoren. NBZ maakt winst en het 

fonds is cashflow positief. 

 

Noot voor de redactie, niet voor publicatie 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Diederik Tjeenk Willink, directeur van NBZ: 

0180-555470 of dtw@nbzfonds.nl. 


