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PERSBERICHT 

Waardering drie investeringen omlaag 

• Merwesingel en Merweplein elk met USD 230.000 afgewaardeerd naar USD 417.000. 

• Star 1 afgewaardeerd met USD 150.000 naar USD 50.000. 

• Intrinsieke waarde daalt met USD 1,69 naar USD 23,96 per aandeel. 

Rhoon, 30 augustus 2013 – De directie heeft in overleg met de raad van commissarissen besloten de 
waardering van drie investeringen verder naar beneden bij te stellen. 

Met het oog op de halfjaarcijfers zijn de drie afwaarderingen genomen uit voorzichtigheid, aldus 
directeur Diederik Tjeenk Willink. Daarbij merkt hij op dat "NBZ het zekere voor het onzekere neemt 
in deze nog steeds onzekere tijden. Belangrijk om te weten is echter, dat de afwaarderingen geen enkele 
invloed hebben op de positieve cashflow of op de operationele winstgevendheid van het fonds." 

De voortdurende stilte in de drogeladingmarkt, in combinatie met de dalende hedendaagse 
marktwaarde, heeft de directie doen besluiten de verwachte restwaarde van Merwesingel en Merweplein  
naar beneden bij te stellen. In combinatie met een verhoging van de discontovoet leidt dit tot een 
neerwaartse bijstelling van de waardering van deze investering met USD 230.000 per schip. Van de 
investering van USD 1,44 miljoen resteert hiermee slechts een bedrag van USD 417.000 per schip. 

De reder van Star 1 vertoont nog altijd een gebrek aan enige beweging om te komen tot iets dat lijkt op 
een oplossing. Dit heeft NBZ doen besluiten om de waardering met nog eens USD 150.000 naar 
beneden bij te stellen tot USD 50.000. 

Als gevolg van de drie afwaarderingen daalt de intrinsieke waarde van het aandeel met USD 1,69 naar 
USD 23,96. 

 

  


