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Belangrijkste informatie over de belegging  
 

m.s. Endeavor II Participaties 
van m.s. Endeavor II Scheepvaartbedrijf CV 

 

 
Dit document is opgesteld op 04-jun-2021 

 
Dit document helpt u de risico’s, de kosten, en het rendement van de belegging beter te 
begrijpen. 
 

Let op! Dit document en deze aanbieding zijn niet door de AFM getoetst. 
 
 
Wat wordt er aangeboden en door wie? 
 
De m.s. Endeavor II Participaties worden aangeboden door m.s. Endeavor II 
Scheepvaartbedrijf CV. De aanbieder is Tevens de uitgevende instelling van de m.s. 
Endeavor II Participaties. Click here to enter text. 
 
De uitgevende instelling De vennootschap heeft ten doel het in eigendom 
verwerven en exploiteren van schepen of aandelen in schepen, in het 
bijzonder het zeeschip genaamd “ENDEAVOR”, IMO nummer 9312195. 
 
De website van de aanbieder is niet online. Op de website 
www.jrshipinvestments.nl is het prospectus te vinden.  
 
  
 
 
 
 
Wat zijn de belangrijkste risico’s voor u als belegger? 
 
Over het algemeen geldt hoe hoger het aangeboden of verwachte rendement, hoe hoger 
het risico. Het aangeboden of verwachte rendement op de participaties is afhankelijk 
van de winst die m.s. Endeavor II Scheepvaartbedrijf CV maakt. De kans bestaat 
dat de winst lager is dan verwacht of dat er zelfs sprake is van verlies, waardoor u 
mogelijk minder rendement krijgt uitgekeerd of zelfs uw inleg of een deel daarvan 
verliest. De belangrijkste redenen waardoor m.s. Endeavor II Scheepvaartbedrijf CV 
mogelijk niet in staat is het aangeboden of verwachte rendement of zelfs uw inleg uit te 
keren, zijn: 
Marktschommelingen 
Schommelingen in vraag en aanbod bepalen het marktklimaat. De markt voor 
containerschepen kan dan ook een cyclisch karakter kennen. In tijden van een 
tekort aan schepen en een grote vraag, kunnen rederijen een hogere huur 
voor hun schepenbedingen. Ook kunnen er perioden voorkomen waarin er 
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minder verhuuromzet gerealiseerd wordt. Tijdens de resterende looptijd van 
het project bestaat het risico dat dit project te maken krijgt met perioden 
waarin lagere verhuuropbrengsten worden behaald dan voorspeld. In deze 
perioden zullen de uitkeringen lager kunnen uitvallen dan geprognotiseerd en 
het rendement verlagen.  
 
Opbrengsten 
In de prognoses van dit prospectus wordt uitgegaan van een 
opbrengstenniveau dat gemiddeld realiseerbaar zou moeten zijn. Als de 
opbrengsten lager zijn dan voorspeld, dan zal dit het rendement negatief 
beïnvloeden. Bovendien kunnen zich, zoals hiervoor beschreven, situaties 
voordoen waarin het schip tijdelijk geen charterinkomsten realiseert, 
bijvoorbeeld door het ontbreken van een aansluitend chartercontract. De 
financieringslasten lopen dan nog wel normaal door. De voorspelde 
opbrengsten zijn gerelateerd aan het aantal verhuurdagen per jaar. In de 
prognoses is het aantal verhuurdagen op 355 gesteld. Dit betekent dat over 
10 dagen geen opbrengst is geprognotiseerd. Deze dagen worden in de 
maritieme sector off hire dagen genoemd. Het risico dat het schip stil ligt, 
wordt daarom aangeduide als off hire risico. Naast het reguliere off hire risico 
is er ook een risico dat een schip door schade, tijdens een verhuurperiode, 
niet kan varen. Dit risico is in het geval van calamiteiten beperkt door middel 
van een loss of hire verzekering die het verlies van opbrengsten onder 
bepaalde voorwaarden gedurende een beperkte periode dekt. 
 
Verkoopwaarde 
De verkoopwaarde van een schip is afhankelijk van vraag en aanbod in het 
segment van het desbetreffende schip en de conjunctuur en de chartermarkt. 
Op het moment van laagconjunctuur kan dit de tweedehands waarde 
beïnvloeden. De verkoopwaarde van een schip is verder afhankelijk van 
leeftijd, technische conditie en aard van het schip. De genoemde factoren 
kunnen tot gevolg hebben dat de verkoopwaarde van het schip afwijkt van de 
voorspelde verkoopwaarde. In het prospectus wordt er, bij wijze van 
voorbeeld, vanuit gegaan dat het schip eind 2025 verkocht wordt. De situaties 
in de relevante markten kunnen evenwel aanleiding geven om het schip 
eerder of later te verkopen. De vennoten kunnen zelf besluiten over een 
eventuele vroegere of latere verkoop. 
 

 

Alle participaties worden uitgegeven door een besloten CV. Dit beperkt de 
mogelijkheden voor verhandeling. Alle vennoten dienen toestemming te 
geven voor de overdracht en de aanbieding is slechts twee maanden per jaar 
mogelijk. Actieve toestemming is niet meer vereist. Het kan voorkomen dat er 
geen toestemming verleend wordt. Er wordt op gewezen dat vooraf niet 
gegarandeerd kan worden dan in de toekomst aangeboden participaties 
verhandeld kunnen worden binnen het beoogde tijdsbestek of voor de 
beoogde prijs. De meeste deelnemers aan een besloten CV gaan er dan ook 
vanuit dat ze gedurende de gehele looptijd van het project participant blijven. 
 
   
 
 
Er bestaan ook andere belangrijke risico’s. Meer informatie over deze risico’s vindt u in 
dit document onder het kopje “Nadere informatie over de risico’s” op pagina […]. 
 
 
 
Wat is de doelgroep van deze belegging? 
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De m.s. Endeavor II Participaties worden aangeboden aan vermogende 
investeerders. 
De m.s. Endeavor II Participaties zijn geschikt voor beleggers die vertrouwen in de 
markt voor containerfeeder schepen en beschikken over voldoende vrij vermogen om 
risico’s te spreiden over verschillende investeringen. Een beslissing om te investeren, 
dient altijd gebaseerd te zijn op de bestudering van het gehele prospectus en met 
inachtname van alle beschreven uitgangpunten en risico’s. 
De m.s. Endeavor II Participaties zijn niet geschikt voor beleggers die geen vertrouwen 
hebben in de markt voor containerfeeder schepen hebben en niet over genoeg 
middelen beschikken om risico’s te kunnen spreiden. 
 
 
 
Wat voor belegging is dit? 
 
U belegt in een participatie in m.s. Enceavor II Scheepvaartbedrijf CV. 
 
De nominale waarde van de participatie is € 25.000,-. 
De intrinsieke waarde van de m.s. Endeavor II Participatie is € 25.000,-. 
De prijs van de m.s. Endeavor II Participatie is € 25.000,-. 
 
Deelname is mogelijk vanaf € 25.000,- of een veelboud hiervan. 
 
De datum van uitgifte van de Participaties is 04-jun-2021. 
 
De looptijd van de participaties is naar verwachting tot ultimo 2029. 
 

  
Rendementsverwachting op de m.s. Endeavor II participaties in het eigen vermogen: 
13% vermogensgroei per jaar 
 
Meer informatie over het rendement vindt u in dit document onder het kopje “Nadere 
informatie over het rendement” op pagina hieronder.  
 
 
Wat zijn de kosten voor u als belegger? 
 
Over uw inleg betaalt u geen emissiekosten of Bovenop uw inleg betaalt u nul euro] 
aan emissiekosten per participatie. 
 
Bij verkoop van uw participatie betaalt u geen kosten.  
 
 
 
Waar wordt uw inleg voor gebruikt? 
 
Van elke euro van uw inleg wordt Euro 0,03 gebruikt om kosten af te dekken. 200.000 
Euro  wordt geïnvesteerd in kosten voor de notaris, fiscale begeleiding en marketing. €    
150.000,- voor reserverings onderhoudskosten. € 400.000,- aanbetaling voor een 
innovatieve en duurzame filterinstallatie. € 300.000,- in te zetten als 
werkkapitaalreserve. € 4.600.000,- voor de aankoop van het schip. 
 
Uw inleg behoort tot het vermogen van m.s. Endeavor II Scheepvaartbedrijf CV 
Meer informatie over het gebruik van de inleg kunt u vinden onder het kopje “Nadere 
informatie over de besteding van de opbrengst” op pagina hieronder. 
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Nadere informatie over de belegging 

 
In dit onderdeel van het document vindt u nadere informatie over de aanbieding en de 
aanbieder. Hiermee krijgt u meer inzicht in de specifieke risico’s, de kosten, en het 
rendement van de aanbieding.  
 

Let op! Dit document en deze aanbieding zijn niet door de AFM getoetst. 
 
De vennootschap heeft ten doel: het in eigendom verwerven en exploiteren van 

schepen of aandelen in schepen, in het bijzonder een containerfeeder schip. Naast 
dat er een prospectus is opgesteld is ook dit informatiedocument opgesteld om te 
voldoen aan de richtlijnen van de AFM. Een beslissing om te investeren, dient altijd 
gebaseerd te zijn op de bestudering van het prospectus en met inachtname van 
alle beschreven uitgangpunten en risico’s. 

 
De aanbieder is tevens de uitgevende instelling van de m.s. Endeavor II 
Participaties. 
 
De uitgevende instelling is een commanditaire vennootschap, opgericht op 23-nov-
2020 en gevestigd in Harlingen onder het KvK-nummer 861882271. Het adres van de 
uitgevende instelling is Korte Lijnbaan 25, 8861 NS te Harlingen. 
 
Contactpersoon: De medewerkers van JR Ship Investments zijn te bereiken via 0517 
431 225 of via investors@jrshipping.nl. 
 
De uitgevende instelling wordt beheerd door Endeavor II Shipping BV  
 
De enig aandeelhouder van de uitgevende instelling is  JR Participatie IV B.V. met een 
bedrag van € 100.000,00) 
 
Dit zijn de belangrijkste activiteiten van de uitgevende instelling: het in eigendom 
verwerven en exploiteren van schepen of aandelen in schepen, in het 
bijzonder een containerfeeder schip. Naast dat er een prospectus is opgesteld 
is ook dit informatiedocument opgesteld om te voldoen aan de richtlijnen van 
de AFM. Een beslissing om te investeren, dient altijd gebaseerd te zijn op de 
bestudering van het prospectus en met inachtname van alle beschreven 
uitgangpunten en risico’s. 
 
De aanbieder is ook de uitgevende instelling van de participaties. 
 
Nadere informatie over de uitgevende instelling 
 
De uitgevende instelling is een commanditaire vennootschap, opgericht op 23-nov-
2020 en gevestigd in Harlingen 861882271 Het adres van de uitgevende instelling is 
Korte Lijnbaan 25, 8861 NS te Harlingen. De website van de uitgevende instelling is   
 
De uitgevende instelling wordt beheerd door Endeavor II Shipping BV   
 
 
 
De enig aandeelhouder van de uitgevende instelling is vooralsnog JR Participatie IV BV 
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De uitgevende instelling heeft de volgende handelsnamen: m.s. Endeavor II 
Scheepvaartbedrijf CV 
 
De uitgevende instelling verhandelt de volgende zaken. het in eigendom verwerven en 
exploiteren van schepen of aandelen in schepen, in het bijzonder een containerfeeder 
schip. 
 
De uitgevende instelling heeft wel (financiële) relaties met gelieerde entiteiten en/of 
personen. 
 
De beherend vennoot van de uitgevende instelling wordt gehouden door een entiteit 
van de AS Shipping Groep (JR Shipping). Entiteiten binnen deze groep verlenen 
diensten aan de scheeps-CV’s. Dit betreft ondermeer het technisch en commercieel 
management, het regelen van de bemanning en het CV-beheer. Zie hierover hoofdstuk 
3 van het prospectus. 
 
Dit zijn de belangrijkste activiteiten van de uitgevende instelling: 
De vennootschap heeft ten doel: het in eigendom verwerven en exploiteren van 
schepen of aandelen in schepen, in het bijzonder een containerfeeder schip. 
 
 
 
Nadere informatie over de risico’s 
 
Beschrijving van de belangrijkste risico’s voor de uitgevende instelling en de beleggers 
anders dan de risico’s omschreven eerder in het document. 
 
Marktschommelingen: het risico bestaat dat het containfeeder schip de Endeavor in de 
toekomst lagere chartertarieven gaat realiseren dan geprognostiseerd omdat 
schommelingen in vraag en aanbod het marktklimaat bepalen. Dit betekent dat in 
tijden van een tekort aan schepen en een grote vraag, rederijen een hogere huur voor 
hun schepen kunnen bedingen. Ook kunnen er regelmatig perioden voorkomen waarin 
er minder verhuuromzet gerealiseerd wordt. Het te verwachten rendement kan 
daardoor lager uitvallen.  
 
Het prospectus is gebaseerd op de huidige wet- en regelgeving, in het bijzonder op het 
gebied van ondernemingsrecht en effectenrecht tot het moment van schrijven van het 
prospectus. Op het gebied van het belastingrecht is uitgegaan van de Wet 
inkomstenbelasting 2001 en Wet op de vennootschapsbelasting 1969. Eventuele 
wijzigingen in de wet- en regelgeving na verschijningsdatum van dit prospectus kunnen 
effect hebben op het geprognosticeerde rendement. Hierbij kan bijvoorbeeld worden 
gedacht aan wijzigingen in de milieuwetgeving, die gevolgen kunnen hebben voor het 
gebruik en/of de inzet van het schip. 
 
Financieringsrisico: Indien het schip niet binnen de looptijd van de financiering 
voldoende kan aflossen en/of verkocht kan worden voor de restschuld, ontstaat een 
herfinancieringsrisico. 
 
Belangenconflicten: De beherend vennoot van de uitgevende instelling wordt gehouden 
door een entiteit van de AS Shipping Groep (JR Shipping). Entiteiten binnen deze groep 
verlenen diensten aan de scheeps-CV’s. Dit betreft ondermeer het technisch en 
commercieel management, het regelen van de bemanning en het CV-beheer. Zie 
hierover hoofdstuk 3 van het prospectus. Een BV van de JR Shipping Groep zal 
participeren voor € 100.000,-. 
 
Vervroegde afronding van het project: er is sprake van het risico op vervroegde 
afronding van het project indien vennoten besluiten om het schip eerder te verkopen 
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dan eind 2029. De verkoopwaarde van een schip is afhankelijk van vraag en aanbod in 
het betreffende segment van de tweedehands markt van schepen en de conjunctuur 
van de chartermarkt voor containerfeeder schepen. Op het moment van 
laagconjunctuur kan dit de tweedehands waarde beïnvloeden. De verkoopwaarde van 
een schip is verder afhankelijk van de leeftijd, technische conditie en aard van het 
schip. De genoemde factoren kunnen tot gevolg hebben dat de verkoopwaarde van het 
schip afwijkt van de voorspelde verkoopwaarde. Een goede timing van de toekomstige 
verkoop beïnvloedt de verkoopwaarde. In het prospectus wordt er, bij wijze van 
voorbeeld, vanuit gegaan dat het schip eind 2029 verkocht wordt. De situaties in de 
relevante markten kunnen evenwel aanleiding geven om het schip eerder of later te 
verkopen. De vennoten kunnen zelf besluiten over een eventuele vroegere of latere 
verkoop. 
 
 
Deze uitgifte van m.s. Endeavor II Opportunity Participaties biedt investeerders de 
unieke gelegenheid om vennoot te worden binnen m.s. Endeavor II Scheepvaartbedrijf 
CV. 
 
Het aan te kopen schip, inclusief bijkomende kosten, liquiditeitsreserve, oprichtings- en 
aanloopkosten, wordt met 50% gefinancierd door een obligatielening. Dat percentage 
ligt relatief laag. Een hoger vreemd vermogen zou de rendementsperspectieven 
vergroten, maar tegelijkertijd tot meer financieringsrisico leiden. Er is dan ook gekozen 
voor een relatief laag vreemd vermogen om meer zekerheid in te bouwen. Regel hierbij 
is namelijk dat hoe minder financiering er opgenomen is, hoe minder de uitkeringen 
negatief worden beïnvloed bij tegenvallende resultaten.  
 
Ondernemen gaat gepaard met risico’s. Uw risico is beperkt tot uw deelnamebedrag. 
Hierboven staan de risicofactoren die samenhangen met deelname aan m.s. Energy II 
participaties uitgebreid beschreven. U wordt geadviseerd de achtergronden en de 
risico’s van het participeren in m.s. Endeavor II Scheepvaartbedrijf CV aandachtig te 
bestuderen. 
 
 
Nadere informatie over de besteding van de opbrengst 
 
De totale opbrengst van de aanbieding bedraagt Euro 2.725.000,-.  
 
 
 
 
De opbrengst wordt gebruikt voor de financiering van een containerfeeder schip. Van 
de opbrengst wordt een deel gebruikt voor kosten voor de notaris en de fiscale 
begeleiding. De aanloopkosten bevatten tevens de marketing- en communicatiekosten 
voor het aanbieden en het plaatsen van de participaties. 
 
De opbrengst is niet voldoende voor [de aankoop van containerfeeder schip de 
Endeavor inclusief bijkomende kosten zoals oprichtings- en aanloopkosten, budget voor 
aanvullende uitrusting, liquiditeitsreserve en een reservering voor periodieke kosten.  
 
Het tekort van Euro 2.825.000,- wordt gefinancierd met een reeds geplaatste 
obligatielening. 
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Nadere informatie over het rendement 
 
Het rendement wordt uitgekeerd in de vorm van uitkeringen  
 
Rendementsverwachting op de participaties in het eigen vermogen: 13% 
vermogensgroei per jaar 
 
Click here to enter text. 
 
De belegger ontvangt de uitkeringen per jaar. De tussentijdse uitkeringen zijn 
gemaximeerd op 6% per jaar en wordt na het vaststellen van de jaarrekening 
uitbetaald. De eerste uitkering wordt verwacht over boekjaar 2021. 
Uitkeringen kunnen alleen plaatsvinden indien de liquiditeitsreserve van € 
300.000,- aangehouden kan worden. 

 
Click here to enter text. 

 
De investering levert wel genoeg inkomsten op vóór de eerste uitbetalingsdatum om 
uit die inkomsten het rendement van alle beleggers te kunnen vergoeden. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nadere informatie over de financiële situatie van de uitgevende instelling 
 
De aanbieder/uitgevende instelling m.s. Endeavor II Scheepvaartbedrijf CV is actief 
sinds 23-11-2020 
 
Balans 
 
De datum van deze informatie is niet van toepassing. 
 
Het eigen vermogen bedraagt [€ 0,-] en bestaat uit: 

 Nog niets. 
 Het vreemd vermogen bedraagt [€ 0,-] en bestaat uit: 

 Nog niets, maar zo ziet het financieringsplan eruit. 
 

Financiering in € 
m.s. Endeavor II Opportunity Obligaties 
met een eerste hypotheekrecht op het 
schip 2.825.000   
Eigen vermogen participanten 2.725.000 
Eigen vermogen rederijgroep JR Shipping  100.000 
Totale financiering 5.650.000 
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De verhouding eigen vermogen/vreemd vermogen is 50/50 Na de uitgifte van de 
participaties] is deze verhouding 50/50.  
Dit is inclusief de hypothecaire financiering. 
 
Het werkkapitaal bedraagt Euro 300.000,- en bestaat uit: 
Liquiditeitsreservere. Het investeringsplan ziet er als volgt uit: 
 

Investering in € 
Aankoopprijs 4.600.000 
Reservering onderhoudskosten 150.000 
Aanbetaling scrubber 400.000 
Notaris, fiscale begeleiding, marketing 200.000 
Liquiditeitsreserve 300.000 
Totale investering 5.650.000 

 
 
Het bedrag aan uitstaande leningen is [€ 2.825.000,-.  Dit betreft 1 lening die de 
uitgevende instelling op 31 december 2029 afgelost moet hebben. Click here to enter 
text. 
 
Zekerheden 
 
De uitgevende instelling heeft geen zekerheden en geen garanties verleend aan de 
deelnemers van m.s. Endeavor II Particiapties voor een bedrag van nul Euro. 
Maar zelfs als in de toekomst de chartertarieven naar € 6.500,- per dag 
zouden dalen, kan er een positief rendement op de participaties in het eigen 
vermogen worden gerealiseerd. Bij een scenario dat uitgaat van een 
tariefdaling naar € 7.500,- per dag ontstaat direct veel opwaarts potentieel op 
het eigen vermogen en loopt de rendementsverwachting op het eigen 
vermogen op naar 13%. 
 
 
 
Resultatenrekening 
 
De volgende informatie ziet op niets en is de meest recent beschikbare informatie. 
 
De omzet voor deze periode bedraagt € 0,-, omdat de exploitatie nog niet gestart is. 
De operationele kosten over deze periode bedragen € 0,-, omdat de exploitatie nog 
niet gestart is. 
De overige kosten over deze periode bedragen € 0,-, omdat de exploitatie nog niet 
gestart is. 
De netto winst over deze periode bedraagt€ 0,-, omdat de exploitatie nog niet gestart 
is. 
 
De aanbieder/uitgevende instelling is op 23-11-2020 opgericht. 
 
De volgende informatie ziet op de situatie na uitgifte van de participaties 
 
De opbrengst van de aanbieding is naar verwachting [€ 2.725.000,-] 
Het bedrag aan eigen vermogen dat [in geval van (certificaten van) 
aandelen/participaties: daarnaast] wordt ingebracht, is [€ 100.000,-] en bestaat uit: 

 Eigen vermogen ingebracht door een BV van de JR Shipping Groep. 
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Er wordt een additionele financiering aangetrokken voor een bedrag van € 2.825.000,-. 
[Deze financiering bestaat uit een obligatielening. Het vreemd vermogen bedraagt [€ 
2.825.000,-]] 
 
Na de uitgifte van de participaties is de verhouding eigen vermogen/vreemd 
vermogen 50/50.  
 
Na de uitgifte van de participaties bedraagt het werkkapitaal [€ 300.000,-] en 
bestaat uit: 

Investering in € 
Aankoopprijs 4.600.000 
Reservering onderhoudskosten 150.000 
Aanbetaling scrubber 400.000 
Notaris, fiscale begeleiding, marketing 200.000 
Liquiditeitsreserve 300.000 
Totale investering 5.650.000 

 
  

 
 
Nadere informatie over de aanbieding en inschrijving 
 
De aanbiedingsperiode begint op 04-jun-2021 en eindigt op 25-jun-2021.  
 
Endeavor II Shipping BV, behoudt zich het recht voor om de inschrijvingsperiode te 
verlengen. De beherend vennoot is gerechtigd inschrijvingen zonder opgaaf van 
redenen geheel of gedeeltelijk niet te honoreren. Er worden geen toetredingskosten 
berekend. Indien de belangstelling niet toereikend is om alle beschikbare participaties 
te plaatsen, kan de rederijgroep haar deelname vergroten, een afwijkende 
financieringsstructuur toepassen, of de participanten niet laten toetreden tot de CV’s. 
 
  
De uitgiftedatum van de participaties is 04-jun-2021.  
 
 
 
Beleggers dienen zich op de volgende manier in te schrijven: Indien u wenst deel te 

nemen, kunt u gebruik maken van het bijgevoegde inschrijfformulier. U 
dient dit volledig in te vullen en na ondertekening in de eveneens 
bijgevoegde antwoordenvelop terug te sturen. U dient een kopie van een 
geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of Europese identiteitskaart) 
bij te voegen. Neemt u deel als rechtspersoon, dan dient u bovendien een 
recent uittreksel van de Kamer van Koophandel bij te voegen. Naast dat er 
een prospectus is opgesteld is ook dit informatiedocument opgesteld om te voldoen 
aan de richtlijnen van de AFM. Een beslissing om te investeren, dient altijd 
gebaseerd te zijn op de bestudering van het prospectus en met inachtname van 
alle beschreven uitgangpunten en risico’s. 

 


