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Scheepsinvesteerder NBZ informeert over aanpak afwikkeling 
 

Amsterdam, 15 februari 2023  -  Scheepsbelegger NBZ heeft gisteravond tijdens een 

informatiebijeenkomst de beleggers geïnformeerd over de voorgenomen afwikkeling van het 

fonds. Vooralsnog wordt gekozen voor stapsgewijze verkoop van de investeringen. 

Binnenkort worden de thans overtollige liquide middelen uitgekeerd, te weten EUR 2,35 per 

aandeel. 

 

NBZ heeft gisteravond, 14 februari, een toelichting gegeven op de afwikkeling van het fonds. De 

directie kiest (vooralsnog) voor geleidelijke verkoop van de portefeuille. In het proces van 

afwikkeling worden de (verkoop)opbrengsten en beschikbare liquide middelen omgezet naar euro’s 

en zal middels uitkeringen het fonds stapsgewijs haar vermogen aan de aandeelhouders doen 

toekomen. Dit zal naar verwachting één tot anderhalf jaar in beslag nemen.  

 

De nu aanwezige liquide middelen zullen in de tweede helft van februari grotendeels worden 

uitgekeerd. De uitkering bedraagt EUR 2,35 per aandeel. Via een separaat persbericht worden 

beleggers binnenkort nader over deze uitkering geïnformeerd. 

 

Eind 2022 is door NBZ de obligatielening van USD 725.000 in zijn geheel afgelost.  

 

Beleggers zullen via de publicatie van persberichten op de hoogte worden gehouden van de 

voortgang van de verkoop van de scheepvaartinvesteringen van NBZ.  

 

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 23 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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