NEDERLANDSE BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ VOOR ZEESCHEPEN NV
PERSBERICHT

Scheepsinvesteerder NBZ rondt eerste aanbiedingsperiode van de emissie af
Amsterdam, 18 december 2019 - Scheepsinvesteerder NBZ heeft de eerste
aanbiedingsperiode van de emissie afgerond. Gedurende deze eerste emissieperiode zijn
177.629 nieuwe aandelen NBZ geplaatst, waarbij ook het overgrote deel van de
inbrengtransactie (belang in 4 schepen in ruil voor nieuwe aandelen NBZ) is gerealiseerd.
Op 2 december 2019 is NBZ gestart met een openbare aandelenemissie. De totale emissie bedraagt
€ 2,5 miljoen, vindt plaats in opvolgende aanbiedingsperiodes en heeft een vastgestelde
uitgiftekoers van € 5,25 per aandeel.
De eerste aanbiedingsperiode van de emissie liep van maandag 2 december 2019 tot en met vrijdag
6 december 2019. In deze emissieperiode zijn 177.629 nieuwe aandelen NBZ geplaatst (circa
€ 933.000). Hiervan zijn 171.429 aandelen geplaatst bij Perseverance Bulk Carriers BV
(Perseverance), waarmee het overgrote deel van de voorgenomen inbrengtransactie van € 1 miljoen
is gerealiseerd. Deze inbrengtransactie houdt in dat NBZ het belang van 5,6% in Super Greenship
BV (investering in 4 schepen) overneemt van Perseverance in ruil voor nieuw uit te geven aandelen
NBZ.
NBZ is voornemens in januari 2020 een tweede (langere) aanbiedingsperiode te starten. NBZ zal
hierover nader berichten.
Over NBZ
De Nederlandse Beleggingsmaatschappij voor Zeeschepen NV (NBZ) introduceerde in 2006 het
eerste Nederlandse 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.
Na de recente financiële en scheepsvaartcrisis waarbij diverse scheepvaart-cv’s ten onder gingen,
heeft NBZ de geslonken vloot opnieuw uitgebreid naar 17 schepen in 6 verschillende sectoren.
NBZ biedt gedurende de periode 2016-2019 een jaarlijks dividendrendement van circa 8-11%.
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.
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