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Scheepsinvesteerder NBZ stelt stockdividend ratio vast 
 

Amsterdam, 7 juli 2021  - Scheepsbelegger NBZ heeft ten behoeve van het keuzedividend, 

over het eerste halfjaar van 2022 en extra dividend (vanwege de goede resultaten over 2021), 

het stockdividend vastgesteld op basis van de volume-gewogen gemiddelde koers van  

EUR 5,30 in de keuzeperiode van 22 juni t/m 6 juli. Dat houdt in dat aan de aandeelhouder A 

die heeft gekozen voor stockdividend per 9 gehouden aandelen 1 aandeel wordt uitgekeerd. 

 

Afhankelijk van de keuze van de belegger wordt per aandeel A netto EUR 49,86 cent (bruto  

EUR 58,65 cent) in contanten uitgekeerd of 1/9e aandeel NBZ. Fracties van aandelen worden 

contant uitgekeerd.  

 

Op de uitkering van participaties A zal een bijdrage van USD 5 cent (EUR 4,81 cent) per 

participatie worden ingehouden voor de kosten die gemoeid zijn met de huidige structuur (met 

gecertificeerde aandelen). Participanten A ontvangen derhalve netto EUR 45,05 cent in contanten 

uitgekeerd, bij keuze voor stockdividend wordt per participatie A 1/10e participatie A uitgekeerd. 

Fracties van participaties worden contant uitgekeerd.  

 

In dit kader worden in totaal circa 27.000 aandelen ten laste van de agioreserve gebracht. Het 

dividend is betaalbaar/leverbaar op woensdag 13 juli. 

 

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 20 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. 

 


