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Scheepsinvesteerder NBZ geeft update over investering in MS Thorswind en MS 

Thorsky 
 

Amsterdam, 30 december 2019  - Scheepsinvesteerder NBZ heeft de investering in het MS 

Thorswind en het MS Thorsky aangepast. Beide schepen zijn op 20 december 2019 tegen de 

waarde van de putoptie verkocht aan de reder Thor Dahl Shipping AS. NBZ heeft bij deze 

transactie een belang van 3,52% verworven in Thor Dahl Shipping AS.  

  

Op 9 oktober 2018 heeft NBZ een aandeel gekocht van 3% in Thor Dahl Container DIS. Deze 

Noorse entiteit heeft 2 containerschepen, het MS Thorswind en het MS Thorsky. Voor beide 

schepen zijn rompbevrachtingscontracten afgesloten met de reder Thor Dahl Shipping AS. 

Daarnaast is Thor Dahl Container DIS aan het einde van het contract (31 december 2019) een put 

optie overeengekomen met Thor Dahl Shipping AS voor US$ 12,7 mln en bloc.  

 

Onderhandelingen tussen Thor Dahl Container DIS en Thor Dahl Shipping AS hebben ertoe geleid 

dat beide schepen zijn verkocht aan de reder Thor Dahl Shipping AS, waarbij de eigenaren, 

waaronder NBZ, aandelen hebben verworven in Thor Dahl Shipping AS. Deze transactie heeft 

plaatsgehad op 20 december 2019 en NBZ heeft nu een belang van 3,52% in Thor Dahl Shipping 

AS hetgeen overeenkomt met ca. US$ 402.000, zijnde de waarde van de put optie. Het is de 

intentie om de schepen gedurende 3 jaar te exploiteren en daarna te verkopen zodat een rendement 

kan worden gegenereerd dat past binnen de doelstelling van NBZ. 

 

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 20 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. 

 


