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Scheepsinvesteerder NBZ verlengt eerste aanbiedingsperiode emissie  
 

Amsterdam, 4 december 2019  - Scheepsbelegger NBZ is maandag 2 december jl. gestart met 

een emissie van € 2,5 miljoen. De eerste aanbiedingsperiode zou vandaag, woensdag 4 

december om 18:00 CET eindigen, echter NBZ verlengt de eerste aanbiedingsperiode tot 

vrijdag 6 december om 18:00 CET.    

 

Op maandag 2 december 2019 om 10:00 CET is de eerste aanbiedingsperiode van de emissie 

aangevangen waarin beleggers kunnen inschrijven op nieuw uit te geven aandelen A in het kapitaal 

van Nederlandse Beleggingsmaatschappij voor Zeeschepen N.V. (NBZ). In de gepubliceerde 

verrichtingsnota van 2 december 2019 is opgenomen dat de aanbiedingsperiode zal eindigen 

vandaag, 4 december 2019, om 18:00 CET. Overeenkomstig de verrichtingsnota kan worden 

besloten de aanbiedingsperiode in te korten of te verlengen.  

  

NBZ kondigt hierbij aan dat de eerste aanbiedingsperiode voor alle beleggers zal worden verlengd 

en zal eindigen op vrijdag 6 december 2019 om 18:00 CET. Tot voornoemde datum en tijd kunnen 

beleggers inschrijven op de aangeboden aandelen. Toewijzing van de aangeboden aandelen zal na 

sluiting van de aanbiedingsperiode plaatsvinden, naar verwachting op dinsdag 10 december 2019. 

Betaling voor, en levering van de aangeboden aandelen zal naar verwachting plaatsvinden op 

woensdag 11 december 2019. 

 

Er is een speciale website ingericht waarop u de informatie over deze emissie (waaronder het 

prospectus) kunt vinden: www.nbzfonds.nl/emissie2019 

 

Over NBZ 

De Nederlandse Beleggingsmaatschappij voor Zeeschepen NV (NBZ) introduceerde in 2006 het 

eerste Nederlandse 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.  

 

Na de recente financiële en scheepsvaartcrisis waarbij diverse scheepvaart-cv’s ten onder gingen, 

heeft NBZ de geslonken vloot opnieuw uitgebreid naar 17 schepen in 6 verschillende sectoren. 

NBZ biedt gedurende de periode 2016-2019 een jaarlijks dividendrendement van circa 8-11%. 

 

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. 

 

http://www.nbzfonds.nl/emissie2019

