NEDERLANDSE BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ VOOR ZEESCHEPEN NV
Kwartaalbericht
1e kwartaal 2019

Resultaten 1e kwartaal
NBZ laat over de eerste drie maanden van dit jaar een positief resultaat zien van
USD 42.000, min of meer in lijn is met de verwachtingen.

Marktomstandigheden
De droge ladingmarkt viel iets terug ten opzichte van vorige kwartaal. Dit geldt
zowel voor de short sea markt, waar NBZ investeringen heeft in 2 multipurpose
schepen (Michelle en Svetlana), als ook voor de deep sea markt (AS Elbia en
AS Elenia). Ook de producten tankermarkt viel na het mooie herstel licht terug.
In de chemicaliën tankermarkt en de gas tankermarkt hebben zich dit kwartaal
geen noemenswaardige ontwikkelingen voorgedaan.

Investeringen
NBZ heeft gedurende het eerste kwartaal geen nieuwe investeringen gedaan.

Dividend
Over het eerste kwartaal is een dividend van USD 12 cent per aandeel
uitgekeerd. Het dividend is op 7 juni uitbetaald. Het dividend van USD 12 cent
komt overeen met EUR 10,60 cent. Na inhouding van 15% dividendbelasting is
netto EUR 9,01 cent uitbetaald op aandelen A en participaties A.
Participanten B betalen een bijdrage van USD 5 cent per aandeel per jaar voor
het in stand houden van de voor hen ingerichte feederstructuur. Dit wordt
verrekend met de eerste dividendbetaling in het jaar. Participanten B hebben
derhalve USD 7 cent ontvangen, hetgeen overeen komt met EUR 6,28 cent per
participatie B. Op de uitkering van participaties B wordt in verband met
deelnemingsvrijstelling geen dividendbelasting ingehouden.

Intrinsieke Waarde
De intrinsieke waarde bedraagt USD 10,82 per 31 maart. Bij een dollarkoers
van 1,1216 is dit EUR 9,65.
bedragen in USD
Eigen vermogen (x 1.000 USD)
Aantal uitstaande aandelen
Intrinsieke waarde per aandeel (USD)

1e kwartaal 2019

4e kwartaal 2018

5.134
474.426
10,82

5.091
474.426
10,73

Vooruitzichten
De vooruitzichten voor de markten waarbinnen NBZ actief is zijn positief. We
spreken we de voorzichtige verwachting uit dat NBZ ook de komende
kwartalen dividend zal kunnen uitbetalen uit de gegenereerde winst dan wel uit
de reserves.

De beheerder Annexum Beheer BV
is geregistreerd bij de AFM

Amsterdam, 27 augustus 2019

Verkorte geconsolideerde balans
Bedragen x USD 1.000

31-03-2019

31-12-2018

Activa
Beleggingen in leningen
Participaties in schepen
Beleggingen in joint ventures
Overige kortlopende vorderingen
Liquide middelen

799
3.981
14
96
415
5.306

792
3.940
13
158
424
5.327

5.134
172
5.306

5.091
236
5.327

Passiva
Groepsvermogen
Kortlopende schulden

Kwartaalbericht NBZ - 1e kwartaal 2019
Pagina 2

Geconsolideerde resultaten 1e kwartaal 2019
1e kwartaal
2019

het jaar
2018

1
1

3
3

28
28

163
163

1
1

-8
-8

10
4
13
34
6
14
10
15
13
118

65
40
6
62
59
62
173
88
21
12
589

-14
-1
-15

-55
-29
-84

-66
-25
-91

-253
-11
-145
-409

Belastingen

42
-

254
-

Totaalresultaat geconsolideerd na belasting

42

254

Bedragen x USD 1.000

Opbrengsten
Overige opbrengsten

Resultaat lening Michelle

Resultaat joint venture Svetlana

Waardeverandering Henrietta
Waardeverandering Lesley
Waardeverandering Eagle
Waardeverandering Eagle II
Waardeverandering North Sea Gas
Waardeverandering Cable Innovator
Waardeverandering Wincanton
Waardeverandering Nordic Handysize
Waardeverandering Parchem II
Waardeverandering Thor Dahl Container

Overige resultaten
Transactie- en beleggingskosten
Valutaresultaten

Bedrijfskosten
Management fee
Kosten feederfondsen
Overige bedrijfskosten

Resultaat voor belastingen
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Toelichting
Algemeen
De gepresenteerde financiële informatie betreft de geconsolideerde balans en resultaten van NBZ N.V. en haar
100% dochterondernemingen.

Grondslagen waardering van activa en verplichtingen en bepaling van het resultaat
De gehanteerde grondslagen voor waardering van activa en verplichtingen en resultaatbepaling komen overeen
met de grondslagen zoals gebruikt bij de opstelling van de financiële informatie per 31 december 2018 en het
halfjaarbericht 2018.

Toelichting balans en resultaten
Beleggingen
In de verslagperiode zijn geen investeringen verkocht en hebben ook geen nieuwe investeringen
plaatsgevonden.
Eigen vermogen
De mutatie in het eigen vermogen betreft het resultaat van het lopende boekjaar.
Overige bedrijfskosten
In de overige bedrijfskosten zijn o.a. begrepen de kosten voor accountant, commissarissen, AFM, kosten
notering Euronext, van NBZ N.V..
Gebeurtenissen na balansdatum
Op 7 juni is een interim-dividend van circa USD 57.000 uitbetaald.
Begin juli is een belang van 7% genomen in RF Tankers AS, de eigenaar van 2 chemicaliën tankers, de MT
Azra-S en de MT Ozden-S.
Op 16 augustus is een interim-dividend van circa USD 57.000 uitbetaald.
Begin augustus hebben NBZ en investeerder Perseverance Bulk Carriers BV een intentieovereenkomst
getekend. NBZ zal een belang in 4 schepen overnemen, de overnamesom wordt voldaan in de vorm van nieuw
uit te geven aandelen. NBZ zal een openbare aandelenemissie voorbereiden.
Op bovenstaande rapportage is geen accountantscontrole toegepast.
Amsterdam, 27 augustus 2019
Annexum Beheer BV
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