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Emissie Nederlandse Beleggingsmaatschappij voor
Zeeschepen
Als u uw beleggingsportefeuille wil spreiden is beleggen in zeeschepen een interessante optie om te bekijken. U kunt
investeren in (financiÃ«le belangen) in 20 zeeschepen, verdeeld over zes uiteenlopende deelmarkten in de
zeescheepvaart. Dat betekent een spreiding die maar zelden wordt gezien in scheepvaartbeleggingen.
De Nederlandse Beleggingsmaatschappij voor Zeeschepen (NBZ), is het enige beursgenoteerde beleggingsfonds dat
uitsluitend in bestaande zeeschepen investeert. NBZ ziet in de huidige scheepvaartmarkt veel kansen voor nieuwe,
goed renderende investeringen. Met de emissie wil het fonds nieuwe gelden aantrekken. Dit volgt op een meer
afwachtende periode, waarbij uitsluitend is geÃ¯nvesteerd uit eigen, lopende kasstromen. Bij een grotere fondsomvang
kunnen de kosten beter worden gespreid over een groter fondsvermogen. De emissie ondersteunt de doelstelling van
groei en risicospreiding.
Deelname emissie vanaf . 2.625

» Beursgenoteerd fonds (Euronext)
» Beleggen in 20 schepen verdeeld over 6 deelmarkten
» Minimale deelname: 500 aandelen Ã . 5,25 (. 2.625)
» Emissiekosten: 2%
» Omvang emissie: . 2.500.000
» Prognose: verwacht gemiddeld dividendrendement ca. 7% â€“ 10 % per jaar
» Vanaf 2020 uitkering 2 keer per jaar Beleggen in dit fonds kent risicoâ€™s, zoals bijvoorbeeld risico
betalingsonmacht contractspartijen, risico beperkte verhandelbaarheid en valutarisico. Lees voor u instapt de informatie
en kenmerken in het prospectus voor deze emissie zorgvuldig door.

Aanbiedingsperiodes

De aanbieding vindt plaats vanaf 10:00 CET op 22 januari 2020 tot uiterlijk 18:00 CET op 31 maart 2020, voor alle
beleggers, behoudens verlenging van het tijdschema voor de aanbieding.
De totale emissie bedraagt . 2,5 miljoen. De huidige aanbieding betreft de 2e aanbiedingsperiode van de emissie. In de
1e aanbiedingsperiode (2 t/m 6 december 2019) zijn 177.629 nieuwe aandelen NBZ geplaatst (circa . 933.000).

Prospectus en inschrijfformulier
» Prospectus NBZ 2020 samenvatting (tweede aanbiedingsperiode)
» Prospectus NBZ 2020 verrichtingsnota (tweede aanbiedingsperiode)
» Prospectus NBZ 2020 supplement registratiedocument (tweede aanbiedingsperiode)
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» Inschrijfformulier NBZ emissie 2020 (tweede aanbiedingsperiode)

De risicoâ€™s
Een belegging in Nederlandse Beleggingsmaatschappij voor Zeeschepen (NBZ) brengt risicoâ€™s met zich mee. Deze
risicoâ€™s kunnen worden onderverdeeld in: risicoâ€™s met betrekking tot de beleggings- en financieringsactiviteiten
van NBZ, risicoâ€™s met betrekking tot de activiteiten van de scheepvaartmaatschappijen waarin NBZ belegt, en
risicoâ€™s met betrekking tot de aandelen van NBZ.
Risicoâ€™s kunnen tot gevolg hebben dat het verwachte rendement niet wordt behaald en uw belegging geheel of
gedeeltelijk verloren gaat. Het is belangrijk om zelf te bepalen of deze belegging bij u past. Daarvoor is het raadzaam
om de kansen en risicoâ€™s zorgvuldig af te wegen. De voornaamste risicoâ€™s: Risico beschikbaarheid
beleggingen, risico beperkte zeggenschap, risico beperkte activiteiten, economisch risico, risico betalingsonmacht
contractspartijen, risico ontbreken verkoopoptie, risico beperkte verhandelbaarheid, risico verwatering, valutarisico.

Documenten 1e aanbiedingsperiode (dec 2019)
» Prospectus NBZ 2019 samenvatting (eerste aanbiedingsperiode)
» Prospectus NBZ 2019 verrichtingsnota (eerste aanbiedingsperiode
» Prospectus NBZ 2019 registratiedocument (eerste aanbiedingsperiode)

Overige documenten

» Jaarrekening 2017 van NBZ NV
» Jaarrekening 2018 van NBZ NV
» Halfjaarbericht 2019 van NBZ NV
» Q3-kwartaalbericht 2019 van NBZ NV
» Waarderingsverslag van de schepen die Victoria Maritime 2 Trading Co. Ltd. en Dragon Maritime Trading Co. Ltd.
in eigendom hebben (MS Michelle en MS Svetlana) per 31 december 2018 (taxatiedatum)
» Waarderingsverslag van de schepen die RF Tankers AS in eigendom heeft (MT Azra-S en MT Ozden-S) per 6 mei
2019 (taxatiedatum)
» Waarderingsverslag van de vier schepen die Super Greenship B.V. in eigendom heeft (Vectis Eagle, Vectis Falcon,
Vectis Harrier en Vectis Osprey) per 12 augustus 2019 (taxatiedatum)
» Waarderingsverslag van het schip dat BrasGas AS in eigendom heeft (MT Kempton) per 15 november 2019
(taxatiedatum)
» Waarderingsverslag
van de vier schepen die Open Hatch AS in eigendom zal verkrijgen (MS GMB
MS GMB Athena, MS GMB Artemis en MS GMB Asteria) per 16 december
2019 (taxatiedatum)
» Waarderingsverslag
van de twee schepen die Thor Dahl Container DIS in eigendom heeft (MS
MS Thorsky) per 18 december 2019 (taxatiedatum)
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Alcmene

Thorswind en
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» Statuten van NBZ NV
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