NEDERLANDSE BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ VOOR ZEESCHEPEN NV
PERSBERICHT

Scheepsinvesteerder NBZ keert dividend over vierde kwartaal uit en breidt een
tweetal belangen in schepen uit
Rhoon, 22 december 2016 - Scheepsbelegger NBZ zal over het vierde kwartaal van 2016 een
dividend uitkeren van US$ 12 cent per aandeel. Tegen de huidige beurskoers van € 4,15 (22
december 2016) komt dit overeen met circa 11 procent op jaarbasis.
De directie van NBZ en Raad van Commissarissen hebben besloten om in januari 2017 over het
vierde kwartaal van 2016 een dividend van US$ 12 cent per aandeel uit te keren. De vorige drie
kwartalen keerde NBZ eveneens US$ 12 cent uit, waardoor het totale dividend over 2016 uitkomt
op US$ 48 cent per jaar. Het kwartaaldividend komt tegen de huidige koers van € 4,15 overeen met
ongeveer 11 procent op jaarbasis. De ex-dividend datum en de betaaldatum zullen in januari
bekend worden gemaakt.
In de investeringsportefeuille van NBZ hebben recent een aantal mutaties plaatsgevonden. Begin
december heeft de verkoop van MT Tapatio plaatsgevonden. Vanwege de moeilijke
marktomstandigheden is een iets lagere waarde gerealiseerd dan het basis scenario. De IRR op deze
investering is uitgekomen op circa 7 procent. Met de opbrengst is 2 procent in MS Cable Innovator
bijgekocht, waarmee het totale belang van NBZ in dit schip op 4 procent is gekomen. Daarnaast is
er 6,5 procent bijgekocht in MT Wincanton, waardoor het totale belang in dit schip nu 11 procent
bedraagt.
Diederik Tjeenk Willink, oprichter en afscheidnemend directeur NBZ: “Ik ben blij dat we onze
verwachtingen ten aanzien van het uit te keren dividend hebben kunnen waarmaken en heb er alle
vertrouwen in dat de nieuwe beheerder Annexum en mijn opvolger Focko Nauta op een mooie
wijze verder kunnen bouwen aan NBZ”.
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.
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 7 schepen in 5 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.
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