MT Azra-S en MT Ozden-S

Factsheet

Op 2 juli 2019 heeft NBZ een aandeel gekocht van 7% in RF Tankers AS. Deze
Noorse entiteit heeft 2 chemicaliën tankers in eigendom, de MT Azra-S en de
MT Ozden-S. Het 7% aandeel wordt gehouden door NBZ Norway AS. De 2
schepen zijn vanaf mei 2019 voor 2 jaar op tijdsbevrachtingscontracten
verhuurd aan North Sea Tankers B.V., Rotterdam, die op haar beurt korte en
middellange vervoerscontracten in met name het Noordzee gebied afsluit.
North Sea Tankers B.V. verzorgt op het moment vanuit haar kantoor in
Rotterdam voor 12 chemicaliën schepen het commercieel management. De
investering bedraagt USD 446.600 en het verwachte rendement op deze
investering bedraagt circa 12-15%.

Voor meer informatie:
0181 555444
info@nbzfonds.nl
www.nbzfonds.nl

MT Azra-S
Scheepsbeschrijving
De twee schepen zijn schepen van het type chemicaliën IMO II (marine line
coated) en worden gebruikt voor het vervoer van verschillende soorten
chemicaliën zoals caustic soda en lubrical oil. De schepen, van elk 5.800 dwt
(draagvermogen) werden in 2006 en 2007 opgeleverd door twee Turkse
werven, de Istanbul Shipyard (Azra-S) en de Yildrim Shipyard (Ozden-S). De
schepen hebben een MAK (Azra-S) en een HHI-EMD (Ozden-S) hoofdmotor en
varen onder Maltese vlag.
Lengte
Breedte
Draagvermogen
Bouwjaar
Vlag
Deze informatie moet niet
worden gezien als een
beleggingsadvies.
Aan de inhoud van dit factsheet
kunnen geen rechten worden
ontleend.
Indien u in NBZ wilt beleggen,
moet u het prospectus inclusief
de bijlagen lezen.

105 m
16,8 m
5.800 ton dwt
2006 en 2007, Turkije
Malta

Kenmerken van de overeenkomst
RF Tankers AS heeft voor beide schepen een tijdsbevrachtingsovereenkomst
voor 2 jaar afgesloten met North Sea Tankers B.V. De technische risico’s
blijven zodoende aan de kant van de eigenaar (RF Tankers AS). Deze
contracten lopen tot zomer 2021.
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Financiering (bij de start 2019)
Schepen
Bank en opstartkosten
Werkkapitaal
Totaal

USD
USD
USD
USD

Banklening
Eigen vermogen
Totaal

USD 3,70 miljoen
USD 5,80 miljoen
USD 9,50 miljoen

8,30 miljoen
0,33 miljoen
0,87 miljoen
9,50 miljoen

Voor meer informatie:
0181 555444
info@nbzfonds.nl
www.nbzfonds.nl

MT Ozden-S
Verhuur en exploitatie
RF Tankers AS heeft met North Sea Tankers B.V. voor beide schepen
tijdsbevrachtingscontracten afgesloten. North Sea Tankers B.V. is een van de
toonaangevende marktpartijen in deze markt. Daarnaast heeft RF Tankers AS
met SNR Group (Turkije) een overeenkomst afgesloten met betrekking tot het
technisch management van beide schepen.

Deze informatie moet niet
worden gezien als een
beleggingsadvies.
Aan de inhoud van dit factsheet
kunnen geen rechten worden
ontleend.
Indien u in NBZ wilt beleggen,
moet u het prospectus inclusief
de bijlagen lezen.

Rendement en zekerheden
Verwacht wordt, uitgaande van een geprognotiseerde restwaarde van ca.
USD 5 miljoen na 6 jaar dat NBZ een totaal IRR rendement van circa 12-15% op
jaarbasis zal kunnen maken. De belangrijkste risico’s van deze investering zijn
het debiteurenrisico (huurder), het technisch risico en het restwaarderisico.
North Sea Tankers is een gerenommeerde B.V. marktpartij op het gebied van
commercieel management en wij verwachten dat deze partij alle
verplichtingen zal kunnen vervullen. De huidige technisch manager (SNR
Group) heeft de schepen al vanaf de oplevering in technisch management en is
daardoor goed bekend met de ins en outs. RF Tankers AS heeft de schepen
voor een relatief laag bedrag kunnen aankopen van een bank en de
verwachtingen ten aanzien van het restwaarde risico zijn dan ook positief.
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