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Informatie voor aandeelhouders
Een open communicatie met onze aandeelhouders vinden wij erg belangrijk. Via deze website maar ook via
elektronische nieuwsbrieven, kwartaalberichten en ons jaarverslag brengen wij onze aandeelhouders op de hoogte van
de ontwikkelingen van het fonds. Soms vraagt een persbericht om extra uitleg. Ook kan het gebeuren dat NBZ over een
bepaald onderwerp veel vragen tegelijk krijgt. In die gevallen richt de directie zich via deze webpagina direct tot de
aandeelhouders van NBZ.
Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2019
De BAVA wordt gehouden op 15 oktober 2019

» Oproep BAVA 2 september 2019
» Notulen BAVA 15 oktober 2019
» Presentatie BAVA 15 oktober 2019
» Stemvolmacht formulier BAVA 23 mei 2019
» Curriculum Vitae Robert Verburgt

Uitkering van dividend
Dividend wordt indien mogelijk elk kwartaal vooraf uitgekeerd. Dit gebeurt dan in de vorm van interim-dividend in januari,
april, juli en oktober.
» Lees hier meer over de laatste dividenduitkering.
Aandelenkapitaal
» Het maatschappelijk kapitaal bedraagt EUR 2,5 miljoen verdeeld over 70 miljoen aandelen A met een nominale
waarde van EUR 0,01 per aandeel en 180.000 aandelen B met een nominale waarde van EUR 10 per aandeel.
» Het totaal geplaatste kapitaal bedraagt EUR 603.259,31 verdeeld over 393.931 aandelen A en 59.932 aandelen
B.
» De volgende aandeelhouder kan als grote belegger worden aangemerkt.
- NBZ-Management BV (18,49%).
Investeringen
Ultimo oktober 2016 bedroegen de investeringen van het fonds USD 4.800.900.
Samenstelling van de investeringen:
» Eigendom: 1 drogelading schip
» Leningen: 1 drogelading schip
» Belangen: 1 Long Range tanker, 1 Medium Range tanker, 2 kleinere producten/chemicaliÃ«n tankers, 1 gas
tanker, 1 kabellegger
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Investeringen in USD
laatste 12 maanden
11 3.871.900 12 4.707.400 1 4.474.500 2 4.476.900 3 4.403.700 4 4.420.700 5 4.429.000 6 4.581.000
7 4.906.000 8 4.882.300 9 4.761.000 10 4.800.900
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Â« Ga terug
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