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Scheepsinvesteerder NBZ heeft besloten om over te gaan tot afwikkeling  
 

Amsterdam, 14 december 2022  -  Scheepsbelegger NBZ heeft de groeidoelstelling, zoals 

gepresenteerd in de AVA van 9 juni 2022, niet gehaald. Daarom is door de directie en raad 

van commissarissen besloten het fonds af te wikkelen. Teneinde de aandeelhouders hierin te 

consulteren en hierover te informeren, wordt op 14 februari a.s. een informatiebijeenkomst 

gehouden.  

 

NBZ heeft in de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders (BAVA) van oktober 2019 

een (groei)strategie gepresenteerd. In de in de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) 

van 9 juni 2022 heeft een evaluatie (doorgaan of liquideren) plaatsgevonden. De gewenste groei 

was nog niet bereikt en afgesproken werd om in 2022 een laatste poging te doen met als 

doelstelling om voor eind 2022 een groei te realiseren van minimaal USD 5 miljoen. Zou dit niet 

worden gehaald, dan zou de keuze om het fonds af te wikkelen ter tafel komen.  

 

Het is dit jaar niet gelukt om de investeringsportefeuille met minimaal USD 5 miljoen uit te 

breiden. De directie van NBZ en Raad van Commissarissen hebben daarom besloten om over te 

gaan tot afwikkeling van het fonds. In dit kader zal op 14 februari a.s. op een nader te bepalen 

locatie een informatiebijeenkomst worden georganiseerd. 

 

Mochten er zich tussen heden en 14 februari a.s. omstandigheden voordoen die een fundamenteel 

ander licht op de situatie doen schijnen, dan zal dit uiteraard ook ter tafel komen in de informatie-

bijeenkomst en waar nodig zullen aandeelhouders daarover eerder worden geïnformeerd.  

 

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 24 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. 
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