NEDERLANDSE BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ VOOR ZEESCHEPEN NV
PERSBERICHT

Scheepsinvesteerder NBZ biedt uitstapmogelijkheid en koopt aandelen in
Amsterdam, 14 oktober 2021 - Scheepsbelegger NBZ start met de aangekondigde inkoop.
Houders van NBZ aandelen en NBZ participaties A krijgen van 15 oktober t/m 5 november
de mogelijkheid deze aan te bieden. NBZ NV zal de aandelen en participaties kopen tegen de
volume-gewogen gemiddelde beurskoers in de aanbiedperiode.
De Nederlandse Beleggingmaatschappij voor Zeeschepen NV (NBZ) start met de inkoop van
aandelen NBZ. De inkoop is aangekondigd voorafgaand aan de aandeelhoudersvergadering van 10
juni 2021. In deze vergadering is goedkeuring ontvangen voor het plan om aandelen in te kopen en
vervolgens in te trekken. Hierbij wordt aan aandeelhouders en participanten de mogelijkheid
geboden om aandelen c.q. participaties A (gecertificeerde aandelen) te verkopen aan NBZ. Het
indienen van een verkoopformulier om gebruik te maken van de uitstapmogelijkheid loopt via de
fondsbeheerder Annexum.

Aanbieden van NBZ aandelen en NBZ participaties A
Houders van NBZ aandelen en NBZ participaties A krijgen 3 weken de mogelijkheid om deze aan
te bieden voor inkoop door NBZ, onder de volgende voorwaarden:
• Aanbiedperiode: vrijdag 15 oktober om 9.00u. t/m vrijdag 5 november 2021 om 17.30u.
• Inkoop vindt plaats tegen de volume-gewogen gemiddelde beurskoers in de
aanbiedperiode.
• Aanbieden van aandelen en participaties is mogelijk met een ‘verkoopformulier’, welke
beschikbaar is via de NBZ website bij ‘Downloads’.
o Het formulier voor Aandelen kunt u ook hier downloaden
o Het formulier voor Participaties A kunt u ook hier downloaden
• De verkoopformulieren met kopie geldig ID bewijs dienen te worden opgestuurd naar
Annexum:
1) per e-mail (info@annexum.nl) of
2) per brief naar NBZ, p/a Annexum Beheer BV, Postbus 79032,
1070 NB Amsterdam.
• Door NBZ worden maximaal 40.721 aandelen/participaties A ingekocht.
• Bij grote belangstelling wordt aanbod tot 250 aandelen/participaties A altijd uitgevoerd. Bij
grote belangstelling kan boven dat aantal worden gekort, door NBZ naar eigen inzicht
• De betaling en afwikkeling van de inkoop vindt plaats binnen 8 werkdagen na afloop van
de aanbiedperiode.
Na de afwikkeling van de inkoop worden betreffende aandelen ingetrokken en zal het resultaat van
de inkoop via een persbericht bekend worden gemaakt.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annexum, via email info@annexum.nl of
telefoon 020-572 01 01.
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