
NEDERLANDSE BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ VOOR ZEESCHEPEN NV 
 

 
 PERSBERICHT 

Strawinskylaan 485 – 1077 XX Amsterdam − T 020-572 01 01 − E info@nbzfonds.nl − www.nbzfonds.nl  

NBZ keert dividend uit 
 

Amsterdam, 10 juni 2022 – Gisteren was de algemene vergadering van aandeelhouders van 

scheepsbelegger NBZ. Daarin werd onder meer een voorstel goedgekeurd om USD 37 cent 

per aandeel dividend uit te keren vanwege de goede resultaten van 2021. Daarnaast zal over 

het eerste halfjaar een dividend van USD 24 cent worden uitgekeerd.    

 

Op de aandeelhoudersvergadering van NBZ van 9 juni is een aantal besluiten genomen. De 

aandeelhouders hebben de jaarrekening en het jaarverslag over 2021 goedgekeurd. De extra 

vergoeding (in aandelen NBZ) aan de directie van NBZ is geaccordeerd. Tevens werd er aan de 

directie en raad van commissarissen decharge verleend voor het gevoerde beleid.  

 

Er is besloten om USD 37 cent per aandeel dividend uit te keren vanwege de goede resultaten van 

2021. Daarnaast wordt over het eerste halfjaar een dividend van USD 24 cent uitgekeerd. 

Binnenkort zullen de aandeelhouders hier uitgebreider over worden geïnformeerd. 

 

Over de toekomst van NBZ is besloten door te gaan met de groeiambities en eind 2022 te 

evalueren. Bij onvoldoende groei wordt een liquidatie scenario actueel. Daarbij kunnen de 

investeringen stapsgewijs worden verkocht, maar evt. ook als een pakket aan een groep van 

investeerders (delisting). Daarnaast is de beheerovereenkomst conform voorstel op een aantal 

punten aangepast.  

 

De huidige voorzitter van de Raad van Commissarissen van NBZ, de heer Bote de Vries, is 

herbenoemd voor de periode van 1 jaar. 

 

 

NBZ pays out dividend 

 

Amsterdam, June 10, 2022 – Yesterday the general meeting of shareholders of ship investor 

NBZ was held. It approved, among other things, a proposal to pay out USD 37 cents per share in 

dividend due to the good results in 2021. In addition, a dividend of USD 24 cents will be paid 

over the first half of the year. 

 

A number of decisions were taken at the NBZ shareholders' meeting on 9 June. The shareholders 

have approved the annual accounts and the annual report for 2021. The additional compensation 

(in NBZ shares) to the management of NBZ has been approved. The Management Board and 

Supervisory Board were also discharged for the policy pursued. 

 

It has been decided to pay out USD 37 cents per share in dividend due to the good results in 2021. 

In addition, a dividend of USD 24 cents will be paid over the first half of the year. Shareholders 

will be informed about this in more detail shortly. 

 



With regard to the future of NBZ, it has been decided to continue with the growth ambitions and to 

evaluate it at the end of 2022. In the event of insufficient growth a liquidation scenario becomes 

current. In addition, the management agreement has been amended on a number of issues in 

accordance with the proposal. 

 

The current chairman of the Supervisory Board of NBZ, Mr Bote de Vries, has been reappointed 

for a period of 1 year. 

 

 

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.  

 

NBZ heeft een investeringsportefeuille met 20 schepen in 7 verschillende sectoren.  

 

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. 

 

 

About NBZ 

In 2006, de Nederlandse Beleggingsmaatschappij voor Zeeschepen NV (NBZ) introduced the first 

investment fund in sea going vessels. In the Dutch market, investing in vessels was previously only 

possible via a shipping CV. NBZ distinguishes itself by investing in fixed income streams by 

financing existing seagoing vessels. In addition, NBZ spreads the risk by investing in not only one, 

but in a number of vessels, which are also active in different markets. 

 

NBZ has an investment portfolio with 20 vessels in 7 different sectors. 

 

Note to editors, not for publication 

For more information, please contact Focko Nauta of NBZ: 06-29037887 or fn@nbzfonds.nl. 


