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1  SAMENVATTING 

 

U dient deze samenvatting te lezen als een inleiding op het prospectus, waar de bijlagen integraal deel 

van uitmaken. Uw beslissing om te investeren, dient u te baseren op de bestudering van het gehele 

prospectus. 

 

HOOFDKENMERKEN OPPORTUNITY OBLIGATIES 

Uitgevende instelling:   m.s. Energy Scheepvaartbedrijf CV 

Zekerheid:    eerste hypotheekrecht op containerfeeder schip m.s. Energy 

Balansverhouding:   obligatielening bedraagt slechts 50% van de totale investering 

Coupures van:    € 25.000,- 

Vaste rentevergoeding:   5% per jaar 

Aflossing:    € 625,- per kwartaal in 2020 t/m 2025 

Balloon aflossing:   € 10.000,- op 31 december 2025 

Looptijd:    tot uiterlijk 31 december 2025 

Vervroegd aflossen:   toegestaan 

Beschikbaar:    64 obligaties 

Totaal van uitgifte:   € 1.600.000,- 

Sluitingsdatum:    naar verwachting 15 augustus 2019 

 

De opportunity 

Onlangs hebben wij u geïnformeerd over een bijzondere kans om een containerfeeder schip (buiten 

de vloot van JR Shipping) met een capaciteit van 750 TEU te kopen. Inmiddels hebben we met de 

verkopende partij overeenstemming kunnen bereiken over een aankoopprijs van slechts € 1,7 miljoen, 

terwijl er zelfs sprake was geweest van een ‘opportunity’ case als er € 2,2 miljoen betaald had moeten 

te worden. De restwaarde onder ‘normale’, gemiddelde marktomstandigheden zou circa € 5,4 miljoen 

bedragen. De nieuwsbouwprijs in oktober 2004 was circa € 14,7 – € 15 miljoen. Er kon zo’n lage prijs 

gerealiseerd worden doordat het schip eind juni jongstleden failliet is verklaard en doordat de curator 

en de bank het schip zo snel mogelijk wilden verkopen. Waarschijnlijk omdat het schip binnenkort 

gedockt moet worden. Werkzaamheden die voor een bank en een curator moeilijk aan te sturen zijn, 

terwijl het voor ons dagelijkse kost is. 

 

Maximaal 50% van de totale investering in het schip zal gefinancierd worden door de uitgifte van de 

Opportunity Obligaties. De overige 50% zal in eerste instantie door een entiteit van rederijgroep JR 

Shipping, al dan niet tezamen met samenwerkingspartners, ingebracht worden als eigen vermogen in 

de m.s. Energy Scheepvaartbedrijf CV. Nadat het schip aangekocht is, zullen wij het voor de 

obligatiehouders, die daar interesse in hebben, als eerste mogelijk maken om tegen dezelfde 

voorwaarden als de rederijgroep eveneens te participeren in het eigen vermogen. 

 

Deze uitgifte van Opportunity Obligaties biedt investeerders de unieke gelegenheid om geld uit te 

lenen aan m.s. Energy Scheepvaartbedrijf CV tegen een rente van 5% en gedekt door het eerste 

hypotheekrecht op het schip. In totaal geeft m.s. Energy Scheepvaartbedrijf CV 64 obligaties met een 

nominale waarde van € 25.000,- uit, die publiek aangeboden worden. De obligatielening bedraagt € 

1.600.000,-. Deelname is mogelijk vanaf één obligatie. Er worden geen emissiekosten in rekening 

gebracht. 

 

Rente en aflossing Opportunity Obligaties 

Houders van Opportunity Obligaties ontvangen een jaarlijkse rente van 5% vanaf het moment van 

aankoop van het schip. De obligaties lopen tot uiterlijk 31 december 2025. Rentebetalingen vinden 

achteraf plaats, per kwartaal. Voor de berekening van de te vergoeden rente wordt elke maand op 30 

dagen gesteld en elk jaar op 360 dagen. Vanaf januari 2020 zal elk kwartaal € 625,- per obligatie 

afgelost worden. Aan het einde van de looptijd zal het restant van € 10.000,- per obligatie worden 
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afgelost. m.s. Energy Scheepvaartbedrijf CV heeft het recht om de Opportunity Obligaties vervroegd 

boetevrij geheel of ten dele af te lossen. De Opportunity Obligaties zijn niet tussentijds opeisbaar.  

 

M.s. Energy Scheepvaartbedrijf CV 

M.s. Energy Scheepvaartbedrijf CV is statutair gevestigd te Harlingen (Korte Lijnbaan 25, 8861 NS 

Harlingen) en ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel voor Noord-

Nederland onder nummer 68778090. De statuten van de CV kunt u als bijlage vinden. 

 

 
m.s. Ensemble is een zusterschip van m.s. Energy 

 

Stichting Obligatiehouders 

Om het eerste hypotheekrecht ten behoeve van alle obligatiehouders te kunnen vestigen, wordt een 

stichting opgericht. Het concept van de akte van oprichting is als bijlage opgenomen. Alle 

obligatiehouders zijn door de inschrijving op de obligaties automatisch partij bij een zogeheten 

trustovereenkomst. Met deze trustovereenkomst geeft een obligatiehouder de stichting het recht om 

hem of haar te vertegenwoordigen. De stichting treedt dus op namens alle gezamenlijke 

obligatiehouders. In eerste instantie zal het bestuur van de stichting door een vennootschap van JR 

Shipping worden gevoerd. De obligatiehouders hebben het recht om een vergadering bijeen te 

roepen, waarin kan worden besloten om het bestuur te vervangen indien de vergadering dit 

opportuun acht. Voor bepaalde zaken, zoals bijvoorbeeld het op een later moment overboeken van 

aflossingen, heeft de stichting de goedkeuring van de vergadering van obligatiehouders nodig.  

 

Deelname 

Deelname is mogelijk vanaf één obligatie van € 25.000,-. Er zijn geen emissiekosten verschuldigd. 

Toewijzing vindt plaats op volgorde van binnenkomst van het geld op de daartoe geopende 

bankrekening. De inschrijving begint in juli 2019 en eindigt op 15 augustus 2019, of zoveel eerder of 

later dat de aanbieding is volgeplaatst. Wanneer u wilt deelnemen in de Opportunity Obligaties, dient 

u het volledig ingevulde inschrijfformulier, vergezeld van een minimaal nog één maand geldig 

legitimatiebewijs, op te sturen naar JR Ship Investments. 

 

Juridische kenmerken 

De uitgevende instelling is m.s. Energy Scheepvaartbedrijf CV. De verplichtingen onder de obligaties 

zullen worden gedekt door een eerste hypotheekrecht op de Energy. Elke beslissing om te beleggen in 

Opportunity Obligaties dient gebaseerd te zijn op bestudering van het gehele prospectus (derhalve 

inclusief de bijlagen). m.s. Energy Scheepvaartbedrijf CV maakt voor deze emissie gebruik van de 
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vrijstelling onder art. 53 lid 2 vrijstellingsregeling Wft en staat niet onder toezicht van de AFM. Het 

prospectus is niet ter goedkeuring aan de AFM voorgelegd. Deze emissie is vrijgesteld en 

uitgezonderd van een aantal ver- en geboden onder de Wft en de Prospectusverordening van de 

Europese Unie. Niettemin laat m.s. Energy Scheepvaartbedrijf CV zich bij het opstellen van het 

prospectus leiden door de richtlijnen voor volledige en transparante informatievoorziening. Gedurende 

de emissie is JR Ship Investments mede beherend vennoot van de uitgevende instelling. Na afloop van 

de emissie blijft de beherende instelling gedurende de gehele looptijd gebruikmaken van de expertise 

van JR Ship Investments voor de verslaggeving naar en communicatie met investeerdersrelaties door 

JR Ship Investments als dienstverlener in te huren. 

 

Risicofactoren 

Aan uw deelname aan Opportunity Obligaties zijn risico’s verbonden. De risico’s zijn uitgebreid 

beschreven in hoofdstuk 7, Risicofactoren, dienen, naast de overige informatie in het prospectus, in 

overweging genomen te worden bij het beoordelen van een belegging in de obligaties. Deze risico’s 

kunnen invloed hebben op de financiële situatie van de M.s. Energy Scheepvaartbedrijf CV en haar 

mogelijkheden om aan de rente- en aflossingsverplichting te kunnen voldoen. In het ergste geval leidt 

dit tot verlies van uw inleg. 

 

Fiscale aspecten 

Voor natuurlijke personen, voor wie de Opportunity Obligaties niet tot het ondernemingsvermogen 

behoren, wordt de obligatie in beginsel belast in Box 3. Indien de obligatie behoort tot het 

ondernemingsvermogen van in Nederland woonachtige ondernemers, is de ontvangen rente 

onderdeel van de belastbare winst. Voor uitgebreide informatie ter zake de fiscale aspecten wordt 

verwezen naar hoofdstuk 8 Fiscale en juridische aspecten. 

 

Disclaimer 

Voor het gehele prospectus geldt dat de waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden 

behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Iedere beslissing om te beleggen in 

Opportunity Obligaties moet gebaseerd zijn op de bestudering van het gehele prospectus. Deze 

samenvatting is een inleiding op het prospectus. Bij de samenstelling en/of uitwerking van dit 

prospectus is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. 
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2  HET SCHIP EN MARKTONTWIKKELINGEN  

 

Het m.s. Energy is in 2004 opgeleverd door Volharding en beschikt over een gunstige laadcapaciteit, 

een hoge dienstsnelheid en behoort tot de 750 TEU-serie van Volharding. 

  

Het schip 

• Containerfeeder schip (buiten de vloot van JR Shipping) met een capaciteit van 750 TEU, in 

oktober 2004 opgeleverd. 

• Nieuwbouwprijs in oktober 2004: circa € 14,7 – € 15 miljoen. 

• Leeftijd thans: 15 jaar. 

• Waarde onder ‘normale’, gemiddelde marktomstandigheden: circa € 5,4 – € 5,9 miljoen. 

• Huidige ‘opportunity’ prijs, ingegeven door achterliggende tariefcrisis: circa € 2,2 miljoen, maar 

wij hebben met de verkopende partij overeenstemming kunnen bereiken over een 

aankoopprijs van slechts € 1,7 miljoen. Sloopwaarde: circa € 1,25 miljoen. 

• Technische levensduur van containerfeeder schepen ligt gemiddeld op 25 – 30 jaar. 

• Er kon zo’n lage prijs gerealiseerd worden doordat het schip eind juni jongstleden failliet is 

verklaard en doordat de curator en de bank het schip zo snel mogelijk wilden verkopen. 

Waarschijnlijk omdat het schip binnenkort gedockt moet worden. Werkzaamheden die voor 

een bank en een curator moeilijk aan te sturen zijn, terwijl het voor ons dagelijkse kost is. 

 

 
 

Belangrijkste technische gegevens m.s. Energy 

Lengte over alles     134,62 m 

Breedte      21,75 m 

Holte tot dek      9,30 m 

Draagvermogen     9335 ton 

Tonnage      7660 GT 
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Dienstsnelheid      17,5 knopen 

Totaal aantal containerstelplaatsen   750 

Hoofdmotor      MAK M43 Diesel van 7200 kW 

Asgenerator      1150 KW 

Diesel generatoren     2 x 350 kW 

Boegschroef      750 kW 

 

Marktontwikkelingen 

Een opportunity investment is een investering die wordt ingegeven door uitzonderlijke 

omstandigheden en het momentum. De uitzonderlijke omstandigheden hangen samen met de diepe 

crisis in de scheepvaartmarkt die als neveneffect heeft dat de restwaarde van schepen enorm is 

gedaald en dat het aanbod van tweedehands schepen groter is dan gemiddeld. Het momentum hangt 

samen met het keerpunt in de markt en met de mate waarin de verkoop van schepen voor de 

eigenaren urgent kan zijn. Door de lage aanschafwaarde biedt een onder deze omstandigheden 

aangekocht schip unieke exploitatie-uitgangspunten. Doordat de lasten laag zijn, zijn de verdiensten 

zelfs bij een nog niet geheel herstelde markt snel hoog. Dat maakt een dergelijke anticyclische 

investering interessant. De herstellende tarieven en prijzen voor tweedehands schepen in een markt 

die historisch gezien nog steeds relatief ondergewaardeerd is, zorgt voor een unieke opportunity voor 

scheepsinvesteerders. 
  
De chartertarieven van containerfeeder schepen zijn sinds eind september 2018 weer gestabiliseerd. 

Neem bijvoorbeeld het onlangs afgesloten contract van de Endeavor, een containerfeeder schip met 

de capaciteit van 750 TEU. In april jongstleden kon er een tarief van € 5.700,- per dag gerealiseerd 

worden, terwijl het gemiddelde tariefsniveau van vergelijkbare schepen met de capaciteit van 750 TEU 

in de tweede helft van 2018 nog tussen de € 5.200,- en € 5.500,- per dag lag. Voor de komende 

periode staan opnieuw voor een aantal schepen contractonderhandelingen op stapel. Tijdens de 

gebruikelijke zomerdip zullen de tarieven waarschijnlijk tijdelijk lager zijn, maar daarna verwachten wij 

een verder herstel van de tarieven. 
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3  DE INITIATIEFNEMER 

 

De initiatiefnemer van de uitgifte van Opportunity Obligaties is M.s. Energy Scheepvaartbedrijf CV. Het 

eigen vermogen voor deze CV zal in eerste instantie ingebracht worden door een vennootschap van 

rederijgroep JR Shipping (al dan niet tezamen met samenwerkingspartners). JR Ship Investments is een 

dochtervennootschap van JR Shipping, dat in 1993 is opgericht door Jan Reier Arends. Hij heeft zich de 

eerste jaren met succes toegelegd op de exploitatie van compacte multipurpose schepen. Na zeven 

jaar ontstond de behoefte aan uitbreiding van de activiteiten. In samenwerking met Sander Schakelaar, 

die in 2000 als directeur/mede-eigenaar tot de onderneming toetreedt, wordt een nieuwe koers 

uitgestippeld, gericht op groei. Daarbij ligt de nadruk op de groeiende markt voor containerfeeder 

schepen. In 2008 formuleert de rederijgroep haar voornemen tot diversificatie van haar activiteiten, 

waarbij de markt voor multipurpose schepen tot de belangrijkste aandachtsgebieden behoort. 

 

 
Jan Reier Arends en Sander Schakelaar vormen het directieteam van rederijgroep JR Shipping. 

 

De rederij heeft sinds 2000 in korte tijd een aanzienlijke vlootuitbreiding gerealiseerd. Daarbij is de 

focus steeds gericht geweest op zowel bestaande schepen als nieuwbouwschepen. Voor de 

financiering van haar schepen brengt de rederij sinds 2001 in eigen beheer participatieprojecten op de 

markt. Voor de uitvoering van gespecialiseerde bevrachtingtaken heeft de rederij een 

dochtermaatschappij in het leven geroepen, Confeeder Shipping & Chartering BV. De rederij 

concentreert zich gedurende die eerste expansiefase op de markt voor containerfeeder schepen, een 

belangrijke groeimarkt tot de crisis van 2008. De huidige vloot bestaat uit schepen die variëren van 

340 tot 1.440 TEU. 

 

Voor de professionalisering van de activiteiten die samenhangen met emissies en projectbeheer, heeft 

de rederij in 2007 een nieuwe dochtermaatschappij in het leven geroepen, JR Ship Investments BV. 

Eind 2008 heeft de rederijgroep besloten tot diversificatie van haar scheepvaartactiviteiten. Dit heeft 

onder meer geresulteerd in de bestelling van twee multipurpose schepen. Gezien de oorsprong van de 

onderneming, de multipurpose markt, was dit een logische stap. 

  

De belangrijkste gespecialiseerde werkmaatschappijen: 

 

• JR Ship Management BV (scheepsmanagement) 

• JR Ship Crew BV (bemanningszaken) 

• JR Ship Brokers & Consultants BV (scheepsontwikkeling  en makelaardij) 

• JR Ship Investments BV (emissies en projectbeheer) 

• Confeeder Shipping & Chartering BV (bevrachting) 

• SeaZip Offshore Service BV. 

 

JR Ship Management 

Operationeel scheepsmanagement wordt uitgevoerd door JR Ship Management BV. Kerntaken van 

deze allround scheepsmanagementorganisatie zijn: 
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• commercieel beleid 

• nautisch/technisch management 

• crewmanagement 

• (technische) inkoop 

• financieel beheer 

• kwaliteitsbeheer 

• verzekeringen 

• IT 

 

JR Shipping is volledig gecertificeerd voor International Ship & Port Facility Security (ISPS) en 

International Safety Management (ISM). Vastgelegde procedures, toegepast aan de wal en op zee, 

staan garant voor een veilige, betrouwbare en milieubewuste bedrijfsvoering. Via periodiek 

uitgevoerde audits wordt toegezien op de kwaliteit van de bedrijfsprocessen. 

 

JR Ship Management beschikt over een eigen technische inspectie en een afdeling inkoop. Alle 

schepen worden volgens vaste procedures met regelmaat door de technisch inspecteurs bezocht. 

Periodiek onderhoud wordt systematisch uitgevoerd. De afdeling inkoop, verantwoordelijk voor de 

complete uitrusting van de vloot, is gericht op permanente efficiencyverbetering en kostenbeheersing. 

De werving, selectie en begeleiding van zeevarenden wordt verzorgd door JR Ship Crew BV. Een team 

van financieel/administratief specialisten ziet toe op het financieel beheer van de vloot. 

 

JR Ship Investments 

Sinds 2001 ontwikkelt en plaatst de rederijgroep in eigen beheer emissies voor 

scheepsparticipatieprojecten. Hiertoe is besloten om onafhankelijk van derden projectkeuzes te 

kunnen maken, gebaseerd op objectieve en realistische exploitatievooruitzichten. Het besluit is ook 

genomen om maximale betrokkenheid bij investeerdersbelangen te garanderen en meer 

projectdiversiteit te genereren. De rederij geniet het vertrouwen van een grote, diverse groep 

particuliere en zakelijke investeerders die deelnemen in de vloot. JR Shipping beschouwt de duurzame 

tevredenheid van haar vennootrelaties als haar belangrijkste ondernemingskapitaal. 

 

Voor verdere professionalisering van haar emissieactiviteiten heeft de rederijgroep in 2007 JR Ship 

Investments opgericht. Deze dochtermaatschappij is verantwoordelijk voor de plaatsing van emissies, 

de bijbehorende voorlichting en publicitaire activiteiten, alsmede voor het beheer van de diverse 

lopende participatieprojecten. Met regelmaat belegt JR Ship Investments namens de rederijgroep 

vennootvergaderingen. Diverse publicaties als kwartaalberichten, nieuwsbrieven en een jaarverslag 

dragen bij aan de betrokkenheid en transparantie. 
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4  REDENEN VOOR UITGIFTE OBLIGATIES EN BESTEDINGSDOELEN 

 

Anticyclisch investeren 

Scheepvaartmarkten zijn cyclisch. Juist op de keerpunten van de cyclus ontstaan er kansen voor 

investeerders. JR Shipping volgt de markt voor schepen die op faillissementsveilingen worden verkocht 

al jaren, maar tot dusverre was de onderliggende markt niet positief genoeg om u met proposities te 

benaderen. Het keerpunt lijkt echter gekomen. De economie trekt aan en daarmee ook de 

ladingstromen. Juist nu zien wij kansen die wij samen met u willen benutten met de uitgifte van 

de Opportunity Obligaties. 

 

Zodra een schip aangekocht is, zullen we de obligatiehouders als eerste in staat stellen om op de 

zelfde voorwaarden als de rederijgroep te participeren in het eigen vermogen. Dit geheel in optie van 

de obligatiehouders, want het eigen vermogen kent immers een hoger risicoprofiel. Daar staat 

uiteraard een aantrekkelijk rendement tegenover. De obligatiehouders die te zijner tijd het 

rendementsperspectief aantrekkelijk genoeg vinden in verhouding tot het risico, zal de mogelijkheid 

geboden worden om ook in het eigen vermogen mee te doen. 

 

De Opportunity Obligaties genereren 5% rente op jaarbasis vanaf het moment dat obligatiehouders 

hun deelnamebedrag overgeboekt hebben. Ze zijn gedekt door het eerste hypotheekrecht op de 

Energy. Hiermee doet zich een unieke investeringskans voor, omdat slechts 50% van de totale 

investering in het schip gefinancierd zal worden door de Opportunity Obligaties. En dat op het 

moment dat de relevante schepen historisch lage waardes hebben. Een hypothecaire financiering, in 

dit geval door obligaties, van slechts 50% van de relatief lage waarde is dan ook buitengewoon 

conservatief en ruim gesecuritiseerd. Op het moment van de aankoop van het schip kent de CV dus 

zeer gezonde balansverhoudingen en het schip wordt gekocht op het moment dat de economie 

substantieel lijkt aan te trekken. Een moment waarop de goederenstromen toenemen, waardoor de 

vrachttarieven stijgen. 

 

De perspectieven van Opportunity Obligaties 

Dit zijn de aantrekkelijke perspectieven van uw deelname in Opportunity Obligaties: 

• Als obligatiehouder geniet u een rendement van 5% per jaar 

• Uw investering is gedekt door een eerste hypotheekrecht op m.s. Energy (een recht dat 

normaliter voorbehouden is aan een bank) 

• Een leningnemer met gezonde balansverhoudingen bij aankoop van een schip 

 

De bestedingsdoelen 

Met een geslaagde uitgifte van Opportunity Obligaties zal 50% van de totale investering in het schip 

gefinancierd worden. 
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5  BESCHRIJVING VAN DE OBLIGATIES 

 

Kenmerken Opportunity Obligaties 

De Opportunity Obligaties worden uitgegeven door m.s. Energy Scheepvaartbedrijf CV. De nominale 

waarde bedraagt € 25.000,- per obligatie. Er worden 64 obligaties uitgegeven die aangeboden worden 

aan het publiek. 

 

De Opportunity Obligaties lopen uiterlijk tot 31 december 2025 en dragen een vaste rente van 5% per 

jaar vanaf het moment dat obligatiehouders hun deelnamebedrag overgeboekt hebben. De op de 

obligaties gegeven rente wordt aan het einde van elk kwartaal uitbetaald. M.s. Energy 

Scheepvaartbedrijf CV heeft het recht om de obligaties vervroegd af te lossen tegen 100% van de 

nominale waarde, waarbij eventueel opgebouwde rente tot de datum van aflossing vergoed wordt. Op 

de obligaties wordt vanaf 2020 afgelost uit de reguliere resultaten. Per kwartaal wordt alsdan € 625,- 

per obligatie afgelost en het restant van € 10.000,- per obligatie wordt uiterlijk 31 december 2025 

afgelost. 

 

Solide belegging 

Met het verwerven van Opportunity Obligaties bent u verzekerd van een solide belegging bij een 

vertrouwde organisatie die de belangen van haar stakeholders bij al haar ondernemingsactiviteiten 

centraal stelt. De kenmerken van uw belegging zijn: 

• Deelname mogelijk vanaf € 25.000,-. 

• Vaste jaarrente van 5%. 

• Relatief korte looptijd tot uiterlijk 31 december 2025. 

• Alle verplichtingen onder de obligatie zijn volledig gedekt door een eerste recht van 

hypotheek op m.s. Energy. 

• Obligatielening bedraagt slechts 50% van de totale investering. 

• De op de obligaties gegeven rente gaat lopen op het moment dat obligatiehouders hun 

deelnamebedrag overgeboekt hebben en wordt aan het einde van elk kwartaal uitbetaald. 

• Vanaf 2020 een kwartaalaflossing van € 625,- per obligatie. 

• Restant aflossing van € 10.000,- per obligatie ultimo 2025. 

 

Betrokken partijen 

 

M.s. Energy Scheepvaartbedrijf CV 

M.s. Energy Scheepvaartbedrijf CV is de uitgevende instelling van de obligaties en als zodanig 

verantwoordelijk voor betaling van de rentevergoeding en de aflossing van de obligaties. 

 

Stichting Obligatiehouders 

Teneinde het eerste hypotheekrecht ten behoeve van alle obligatiehouders te kunnen vestigen, zal er 

een stichting worden opgericht. Het concept van de akte van oprichting is als bijlage opgenomen. Alle 

obligatiehouders zijn door de inschrijving op de obligaties automatisch partij bij een zogeheten 

trustovereenkomst. Met deze trustovereenkomst geven obligatiehouders de stichting het recht om 

hem of haar te vertegenwoordigen en zijn of haar belangen te behartigen. De stichting treedt dus op 

namens alle gezamenlijke obligatiehouders. In eerste instantie zal het bestuur van de stichting door 

een vennootschap van JR Shipping worden gevoerd. De obligatiehouders hebben het recht om een 

vergadering bijeen te roepen, tijdens welke kan worden besloten om het bestuur te vervangen indien 

de vergadering dat opportuun acht. Voor bepaalde zaken, zoals het op een later moment overboeken 

van aflossingen, heeft de stichting de goedkeuring van de vergadering van obligatiehouders nodig. 

 

Obligatiehouders 

De obligatiehouders hebben het recht om rentebetalingen en aflossingen te ontvangen over de door 

hen gehouden Opportunity Obligaties. Deze betalingen zullen gedaan worden door M.s. Energy 
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Scheepvaartbedrijf CV. Gedurende de looptijd van de Opportunity Obligaties (of indien er een 

vervroegde aflossing plaatsvindt), zal M.s. Energy Scheepvaartbedrijf CV de hoofdsom in gedeelten 

terugbetalen aan de obligatiehouders.   
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6  UITGANGSPUNTEN EN PROGNOSES 

 

6.1 UITGANGSPUNTEN 

 

Investering in € 

Aankoopprijs 1.683.020 

Initiële onderhoudskosten 150.000 

Periodieke kosten (survey 2019, engine 2020) 650.000 

Eerste uitrusting 50.000 

Interne kosten bij overname 15.000 

Positioneringsreis naar Europa 320.000 

Notaris, fiscale begeleiding, marketing 100.000 

Liquiditeitsreserve 250.000 

  

Totale investering 3.218.020 

 

Financiering in € 

JR Shipping Opportunity Obligaties met een 

eerste hypotheekrecht op het ship 

1.609.010    

Kapitaal rederijgroep JR Shipping  1.609.010 

Totale financiering 3.218.020 

 

Gehanteerde chartertarief aannames 

 

Verwachte chartertarieven  voor een containerfeeder  schip met een capaciteit van 750 TEU 

Periode Tarief in € 

2e helft 2019 5.250 

1e helft 2020 5.500 

2e helft 2020 5.750 

1e helft 2021 6.000 

2e helft 2021 6.250 

vanaf 2022 6.250 

 

De voorspelde verkoopopbrengst 

Aankoopprijs (incl. alle bijkomende kosten) bedraagt € 3.218.020,-. De voorspelde verkoopopbrengst 

bedraagt per ultimo 2025 € 1.772.690,-. De waardeontwikkeling van de schepen hangt af van de 

technische staat van de schepen, de beschikbaarheid van vergelijkbare schepen, het imago van de 

schepen in de markt, de specificaties van de schepen en de leeftijd en de prijzen van 

nieuwbouwschepen. Genoemde factoren kunnen tot gevolg hebben dat de verkoopwaarde van de 

schepen afwijkt van de voorspelde verkoopwaarde. Daarnaast is de gesteldheid van de chartermarkt 

van grote invloed op de waardeontwikkeling. Een goede timing van de toekomstige verkoop 

beïnvloedt daarom de verkoopwaarde. In dit voorbeeld wordt ervan uit gegaan dat het schip eind 

2025 verkocht wordt. De situaties in de relevante markten kunnen echter aanleiding geven om een 

schip eerder of later te verkopen. Bij de bepaling van de geprognosticeerde verkoopprijs is uitgegaan 

van een lineaire afschrijving van de nieuwbouwprijs tot de schrootwaarde aan het einde van de 

normale levensduur van het schip. Voorzichtigheidshalve zijn we daarbij uitgegaan van 75% van die 

waarde. 

 

Verwachte exploitatiekosten 
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De exploitatiekosten kunnen onderverdeeld worden in de volgende posten; bemanningskosten, 

proviand, verzekeringskosten, scheepsbenodigdheden, reparatie en onderhoud, smeerolie, 

managementvergoeding en algemene- en beheerskosten. Voor de jaren 2019 tot en met 2025 worden 

in dit voorbeeld de onderstaande bedragen aan exploitatiekosten begroot.  

 

Verwachte exploitatiekosten in € 

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

450.893 1.207.680 1.231.834 1.256.470 1.281.600 1.307.232 1.333.376 

 

Verwachte periodieke onderhoudswerkzaamheden 

Het is noodzakelijk dat er periodieke onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd worden om een schip te 

kunnen blijven exploiteren. Bij dit voorbeeldschip gaat het om een special survey (grote beurt), een 

intermediate survey (kleine beurt) alsook een onderhoudsbeurt aan de turbo van de hoofdmotor. In 

het onderstaande schema is weergegeven wanneer welke onderhoudswerkzaamheden in dit 

voorbeeld uitgevoerd moeten worden. 

 

Overzicht onderhoudswerkzaamheden 

Jaar Omschrijving Begroting in € 

2019 Survey docking 450.000 

2020 Engine and turbo 430.000 

2021 Water ballast   50.000 

2022 Water ballast 250.000 

2022 Docking 380.000 

2022 Engine 207.500 

2024 Docking 250.000 

2024  Engine 250.000 

 

Kasstroom prognose 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

52.438 111.125 602.136 331.404 881.087 913.057 1.677.046 

 

Rendementsverwachting op het eigen vermogen: 14,4% vermogensgroei per jaar 

De winst uit exploitatie en de verkoopopbrengst afgezet tegen het eigen vermogen dat in dit 

voorbeeld is ingebracht en gedeeld door de looptijd, resulteert in dit voorbeeld in een gemiddeld 

enkelvoudig rendement op het eigen vermogen van 14,4%. Het hier gepresenteerde verwachte 

rendement is een enkelvoudig rendement: het rekenkundige gemiddelde van de jaarlijkse uitkeringen 

en de slotuitkering. Hierbij wordt geen rekening gehouden met de tijdswaarde van geld. 

 

Vanzelfsprekend kan het zo zijn dat een of meerdere van de rekenuitgangspunten positiever of 

negatiever uitvallen. Dit kan het verloop van de werkkapitaalpositie van de lening nemende CV 

beïnvloeden.  

 

Maar zelfs als de tarieven gedurende de gehele projectperiode op het niveau van € 5.250,- bruto per 

dag zouden blijven liggen (bij gelijkblijvende overige rekenuitgangspunten), maakt het project nog 

steeds een positief enkelvoudig rendement op het eigen vermogen van de participanten. Daarnaast 

blijft in dat geval het werkkapitaal positief, zodat in ieder geval een gezonde bedrijfsvoering mogelijk 

blijft en ruimschoots aan de verplichtingen jegens de obligatiehouders voldaan kan worden. 

 

Mede om het vertrouwen in structureel marktherstel tot uiting te brengen brengt de rederijgroep 50% 

van de totale investering als eigen vermogen in de JR Shipping Opportunity I CV. Na de 

zomervakantieperiode zal de mogelijkheid aangeboden worden om tegen dezelfde voorwaarden als 
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de rederijgroep deel te nemen in het eigen vermogen. Gezien de aantrekkelijke 

rendementsperspectieven, blijft de JR Shipping groep minimaal € 400.000,- meedoen in het eigen 

vermogen. 
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7 RISICOFACTOREN 

 

Beleggen gaat gepaard met risico’s. Beleggen in Opportunity Obligaties vormt daarop geen 

uitzondering. De betalingsverplichtingen voor de vaste rente van 5% die de Opportunity Obligaties 

geven, rusten op m.s. Energy Scheepvaartbedrijf CV. De obligaties zijn daarom afhankelijk van het 

financiële resultaat van de CV. De obligatiehouders lopen het risico dat, indien één of meer van de 

hieronder genoemde risico’s zich manifesteren, de rente en aflossingen op de hoofdsom (deels of 

geheel) niet kunnen worden betaald en de waarde van de Opportunity Obligaties negatief wordt 

beïnvloed. In het ongunstigste geval leidt dit tot verlies van de inleg. De risico’s zijn onder te verdelen 

in risico’s die verband houden met het beleggen in obligaties en risico’s die verband houden met de 

bedrijfsresultaten van m.s. Energy Scheepvaartbedrijf CV. 

 

Om dit prospectus te kunnen samenstellen, zijn met grote zorgvuldigheid aannames gedaan. 

Obligatiehouders hebben echter geen zekerheid dat de aannames daadwerkelijk zullen leiden tot 

rente- en aflossingsbetalingen zoals opgenomen in de prognose. De waarde van de obligatie kan 

stijgen en dalen en het is, afhankelijk van de resultaten van m.s. Energy Scheepvaartbedrijf CV, 

mogelijk dat obligatiehouders minder dan het ingelegde bedrag terugkrijgen indien een 

executieverkoop van het onderpand tot onvoldoende resultaat leidt. 

 

Alvorens u besluit over deelname dient u een zorgvuldige en bewuste afweging te maken en te 

bepalen of een lange termijnpositie bij uw persoonlijke financiële situatie past. Indien u van de 

diensten van een vermogensbeheerder gebruik maakt, dient deze te bepalen of de obligatie in uw 

beleggersprofiel past. Indien u geen gebruik maakt van de diensten van een vermogensbeheerder, dan 

dient u zelf te bepalen of de hieronder beschreven risico’s voor u aanvaardbaar zijn en of de obligatie 

binnen uw beleggingsportefeuille past. De uitgevende instelling raadt u aan bij die inschatting een 

adviseur te raadplegen en het deelnamebedrag voor deze obligatie met eigen vermogen te 

financieren. 

 

7.1 RISICO’S DIE VERBAND HOUDEN MET BELEGGEN IN OBLIGATIES 

Gedurende de looptijd dragen de obligaties rente. Deze rentebetalingsverplichting rust op m.s. Energy 

Scheepvaartbedrijf CV. Indien één of meer van de hieronder genoemde risico’s zich manifesteren, kan 

het voorkomen dat de financiële positie van de CV niet toereikend is om aan de 

rentebetalingsverplichting (of een deel daarvan) te voldoen. 

 

Aflossingsrisico 

De aflossingsverplichting rust op m.s. Energy Scheepvaartbedrijf CV. Indien één of meer van de 

hieronder genoemde risico’s zich manifesteren, kan er een situatie ontstaan, waarin er onvoldoende 

liquide middelen zijn om de obligatie af te lossen. In dat geval kan de Stichting Obligatiehouders haar 

hypotheekrecht uitwinnen en met de opbrengst van de verkoop van het schip de nog openstaande 

vorderingen van obligatiehouders voldoen indien de opbrengst daarvoor toereikend is. 

  

Verhandelbaarheid van de Opportunity Obligaties 

m.s. Energy Scheepvaartbedrijf CV noch JR Ship Investments onderhouden een (onderhandse) markt in 

de Opportunity Obligaties. Indien een obligatiehouder een obligatie wil overdragen aan een derde, zal 

dit uitsluitend kunnen plaatsvinden in overeenstemming met de voorwaarden in de Akte van 

Obligatielening (zie voor het concept de bijlage). De beperkte verhandelbaarheid kan tot gevolg 

hebben dat de obligatiehouders de obligaties gedurende de gehele looptijd dienen te houden. 

 

Wet- en regelgeving 

Dit prospectus is gebaseerd op de thans geldende stand van wet- en regelgeving en jurisprudentie, in 

het bijzonder op het gebied van ondernemingsrecht en het effectenrecht en onder voorbehoud van 

alle wijzigingen die, al dan niet met terugwerkende kracht, kunnen worden ingevoerd. Op het gebied 
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van het belastingrecht is uitgegaan van de Wet inkomstenbelasting 2001 (tekst 2019) en de Wet op de 

vennootschapsbelasting 1969 (tekst 2019). Wijzigingen in wet- en regelgeving kunnen eveneens effect 

hebben op het uiteindelijke rendement. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan wijzigingen in 

wetgeving die invloed kunnen hebben op de bedrijfsvoering van de CV. 

 

Documentatierisico 

m.s. Energy Scheepvaartbedrijf CV heeft naar beste vermogen getracht bij het vaststellen van de 

structuur alle voorzienbare risico’s binnen het kader van de Opportunity Obligaties te benoemen en 

waar mogelijk te beperken. Het valt echter op voorhand niet geheel uit te sluiten dat gedurende de 

looptijd van de obligatie er zich nog een of meer risico’s voordoen die tijdens de structurering en het 

daarbij behorende documentatietraject niet konden worden voorzien en derhalve niet zijn voorzien. 

 

Faillissementsrisico 

Voor obligatiehouders bestaat het risico van faillissement en/of surseance van betaling van m.s. Energy 

Scheepvaartbedrijf CV. Bij een faillissement kan de Stichting namens de obligatiehouders het 

hypotheekrecht uitwinnen en het schip verkopen. Uit de verkoopopbrengst kunnen vervolgens 

openstaande vorderingen van obligatiehouders voldaan worden. Bij een tegenvallende verkoop van 

het schip zou het kunnen gebeuren dat de opbrengst onvoldoende is om alle vorderingen van 

obligatiehouders volledig te kunnen voldoen. Bij aankoop van het schip zal de rederijgroep, al dan niet 

tezamen met samenwerkingspartners, in ieder geval 50% van de totale investering inbrengen als eigen 

vermogen in de CV. Het is echter niet uit te sluiten dat het onderpand uiteindelijk minder waard blijkt 

te zijn dan de resterende 50% die gefinancierd wordt door de uitgifte van de Opportunity Obligaties. 

 

Overige risico’s 

Er ontstaat een risico dat is verbonden aan een mogelijke concentratie van beleggingen bij 

onvoldoende spreiding van beleggingen. 

 

7.2 RISICO’S DIE VERBAND HOUDEN MET  DE BEDRIJFSRESULTATEN VAN JR SHIPPING  

OPPORTUNITY  I CV 

 

Tegenvallende inkomsten door negatieve marktontwikkelingen 

Indien de chartertarieven of vrachtopbrengsten zich niet in lijn met de prognoses ontwikkelen, zal dit 

een negatief effect hebben op de omzet van M.s. Energy Scheepvaartbedrijf CV. 

 

Afwijkende kosten 

De exploitatiekosten kunnen hoger uitvallen dan begroot. Hogere exploitatiekosten dan 

geprognosticeerd, hebben een negatieve invloed op het resultaat van m.s. Energy Scheepvaartbedrijf 

CV en derhalve op de financiële positie van de CV. De exploitatiekosten kunnen onder meer hoger 

uitvallen door afwijkingen ten opzichte van de begrotingen voor onderhoud, reparaties en surveys, 

door onverwachte schadegevallen (die normaliter beperkt blijven tot het eigen risico van € 60.000,-) of 

door onvoorziene investeringen die bijvoorbeeld gedaan moeten worden op grond van wijzigingen in 

wet- en regelgeving. 

 

Debiteurenrisico 

Het risico bestaat dat inkomsten (al dan niet tijdelijk) niet worden ontvangen als debiteur. Normaliter 

worden betalingen door een charteraar vooruit gedaan, waardoor dit risico met betrekking tot de 

belangrijkste bron van inkomsten beperkt is, maar het debiteurenrisico is uiteraard niet geheel uit te 

sluiten. 
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8  FISCALE EN JURIDISCHE ASPECTEN 

 

Fiscale aspecten 

Onderstaand volgt een globaal overzicht van de Nederlandse fiscale behandeling van de Opportunity 

Obligatie, gehouden door in Nederland woonachtige of gevestigde (binnenlands belastingplichtige) 

natuurlijke personen. 

 

Uitgangspunt is dat de obligatiehouders in Nederland woonachtige particulieren zijn, die de obligatie 

tot hun belastbaar inkomen uit sparen en beleggen (box 3) kunnen rekenen. In het kort wordt ook 

aandacht besteed aan deelnemende rechtspersonen die in Nederland zijn gevestigd en aan 

vennootschapsbelasting zijn onderworpen. De informatie is van algemene aard en vormt geen advies 

over de specifieke persoonlijke situatie van de obligatiehouder. De informatie in dit hoofdstuk is 

opgesteld conform de huidige stand van de wetgeving en jurisprudentie en geldt daarom onder 

voorbehoud van latere wijzigingen daarin. De fiscale positie is niet uitputtend beschreven. 

 

Particulieren 

De fiscale positie van de in Nederland woonachtige obligatiehouders wordt beoordeeld op basis van 

de Wet op de Inkomstenbelasting 2001. Met ingang van 1 januari 2001 is de Wet op de 

Inkomstenbelasting 2001 van kracht geworden. De inkomstenbelasting wordt geheven over het in het 

kalenderjaar genoten: 

• Box 1: Belastbare inkomen uit werk en eigen woning 

• Box 2: Belastbare inkomen uit aanmerkelijk belang  

• Box 3: Belastbare inkomen uit sparen en beleggen 

 

De Opportunity Obligaties worden bij de obligatiehouders (natuurlijke personen) in beginsel tot het 

inkomen uit sparen en beleggen (Box 3) gerekend. Vanaf 1 januari 2019 gelden er drie 

vermogensschijven voor het berekenen van het forfaitaire rendement over de grondslag sparen en 

beleggen waarbij het forfaitaire rendement wordt vastgesteld op basis van een veronderstelde 

samenstelling van het vermogen (rendementsklasse I en rendementsklasse II). Bij een hoger vermogen 

wordt een hoger forfaitair rendement in aanmerking genomen. Bij elke vermogensschijf wordt een 

ander percentage in aanmerking genomen om het forfaitair rendement te berekenen. Vanaf 1 januari 

2019 wordt de grondslag voor sparen en beleggen als volgt berekend: 

 

Schijf Deel grondslag sparen en 

beleggen 

Percentage 0,13% 

rendementsklasse I 

Percentage 5,60% 

rendementsklasse II 

Percentage ge-

middeld rendement 

1 Tot en met € 71.650 67% 33% 1,935% 

2 Vanaf 71.651 t/m € 989.736 21% 79% 4,451% 

3 Vanaf € 989.737 0% 100% 5,600% 

 

De rendementspercentages voor de rendementsklassen worden jaarlijks bijgesteld. Door de heffing 

van het forfaitaire rendement is het werkelijk behaalde rendement en de gemaakte kosten niet 

relevant voor de heffing van de inkomstenbelasting in Box 3. Het forfaitaire rendement wordt belast 

tegen een tarief van 30%, zodat de feitelijke heffing 0,58%, 1,34% of 1,68% over de waarde van de 

Opportunity Obligaties zal bedragen. 

 

Financiering van de Opportunity Obligaties met vreemd vermogen leidt in principe niet tot een 

verlaging van de grondslag sparen en beleggen. In het algemeen is het zinvol om terughoudend om te 

gaan met beleggen met geleend geld. 

 

Iedere belastingplichtige heeft een heffingvrij vermogen van € 30.360,- (cijfers 2019). Als de 

belastingplichtige en de partner bij aangifte van de belastingplichtige daarom verzoeken, kan de 
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partner het heffingvrije vermogen volledig overdragen aan de belastingplichtige, mits de 

belastingplichtige het gehele jaar dezelfde partner heeft (gezamenlijk derhalve € 60.720,-). 

 

Voor de berekening van de rendementsgrondslag (bezittingen minus schulden) in Box 3 dient de 

waarde van de obligatie te worden gesteld op de waarde in het economische verkeer. Deze waarde 

dient op 1 januari van ieder jaar opnieuw te worden vastgesteld. Indien de belastingplichtige winst uit 

onderneming geniet, kan, ingeval de obligatie daar nauw verband mee houdt, de obligatie belast zijn 

in Box 1. Hiervan is geen sprake ingeval de obligatiehouder reeds deelneemt in één of meerdere 

scheeps-CV’s van JR Shipping. Mocht hiervan mogelijk sprake zijn, dan verzoeken wij u de fiscale 

gevolgen af te stemmen met uw eigen adviseur. 

 

Deelname via belastingplichtig lichaam voor de vennootschapsbelasting 

Indien de Opportunity Obligatie behoort tot het vermogen van een in Nederland gevestigd 

belastingplichtig lichaam voor de vennootschapsbelasting, zoals een besloten vennootschap, is de 

ontvangen rente op de obligatie onderdeel van de belastbare winst. Eventuele winsten of verliezen op 

de obligatie vallen eveneens in het belastbare resultaat. De waarde van de obligatie dient per 31 

december van elk jaar opnieuw te worden vastgesteld. Een eventuele waardedaling kan meteen ten 

laste van het resultaat worden gebracht. Wanneer de waarde vervolgens weer stijgt, dient de 

waardestijging tot het resultaat te worden gerekend tot de nominale waarde is bereikt. 

Waardestijgingen boven de nominale waarde hoeven pas tot het resultaat te worden gerekend bij 

realisatie. 

 

Schenk- en erfbelasting 

Bij overlijden van een in Nederland wonende obligatiehouder of bij schenking van de obligatie, is de 

waarde in het economische verkeer van de obligatie in principe onderworpen aan de heffing van de 

Nederlandse erf-, respectievelijk schenkingsbelasting. De hoogte van het tarief, alsmede eventuele 

vrijstellingen, is afhankelijk van de mate van verwantschap en van de totale hoogte van de 

erfrechtelijke verkrijging en/of schenking. 

 

Gezien het algemene karakter van het fiscale hoofdstuk en de specifieke (persoonlijke) 

omstandigheden van iedere obligatiehouder, wordt geadviseerd om in een dergelijk geval de 

individuele fiscale positie te laten beoordelen door een fiscaal adviseur. 

 

Jaarlijkse invulinstructie 

Obligatiehouders ontvangen ieder jaar in maart van de rederij een door de Belastingdienst 

goedgekeurde invulinstructie voor de aangifte inkomstenbelasting. Hierin is opgenomen hoe de 

obligatie moet worden verwerkt in de aangifte inkomstenbelasting, respectievelijk 

vennootschapsbelasting. Voor de Opportunity Obligaties is een ruling aangevraagd bij de 

Belastingdienst, zodat de waarde van de obligatie jaarlijks bindend door de contactinspecteur kan 

worden vastgesteld. 

  

Juridische aspecten 

Elke beslissing om te beleggen in Opportunity Obligaties dient gebaseerd te zijn op bestudering van 

het gehele prospectus. m.s. Energy Scheepvaartbedrijf CV maakt voor deze emissie gebruik van de 

vrijstelling onder art. 53 lid 2 vrijstellingsregeling Wft en staat niet onder toezicht van de AFM. Het 

prospectus is niet ter goedkeuring aan de AFM voorgelegd. Deze emissie is vrijgesteld en 

uitgezonderd van een aantal ver- en geboden onder de Wft en de Prospectusverordening van de 

Europese Unie. 

 

Niettemin laat m.s. Energy Scheepvaartbedrijf CV zich bij het opstellen van het prospectus leiden door 

de richtlijnen voor volledige en transparante informatievoorziening. De Opportunity Obligaties worden 

uitgegeven door M.s. Energy Scheepvaartbedrijf CV. De nominale waarde bedraagt € 25.000,- per 
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obligatie. Er worden 64 obligaties uitgegeven. In totaal zal M.s. Energy Scheepvaartbedrijf CV dus € 

1.600.000,- inlenen door middel van het uitgeven van Opportunity Obligaties. 
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9  INSCHRIJFPROCEDURE 

 

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. 

 

Betaling deelnamebedrag en afhandeling 

De inschrijvingen worden op volgorde van binnenkomst van het geld geplaatst. De inschrijvingstermijn 

sluit op 15 augustus 2019 of zoveel eerder als de emissie is volgeplaatst. m.s. Energy 

Scheepvaartbedrijf CV houdt zich het recht voor om de inschrijvingsperiode te verlengen. m.s. Energy 

Scheepvaartbedrijf CV is gerechtigd inschrijvingen zonder opgaaf van redenen geheel of gedeeltelijk 

niet te honoreren. Er worden geen toetredingskosten berekend. 

 

Na het einde van de inschrijvingstermijn wordt uw deelname in de Opportunity Obligatie bevestigd. 

Tevens wordt bevestigd onder welk(e) nummer(s) uw obligatie(s) is/zijn geregistreerd. m.s. Energy 

Scheepvaartbedrijf CV houdt een register bij van obligatiehouders. Er worden geen toonderbewijzen 

uitgereikt. 

 

U dient het gehele deelnamebedrag uiterlijk vijf dagen nadat u het inschrijfformulier ondertekend 

heeft te storten op rekeningnummer NL32INGB0007934529 (ING Bank) ten name van m.s. Energy 

Scheepvaartbedrijf CV te Harlingen onder vermelding van: m.s. Energy Opportunity Obligatielening, 

uw naam en uw woonplaats. 

 

Vragen 

Indien u na de lezing van dit prospectus vragen heeft, kunt u zich wenden tot JR Ship Investments, 

telefonisch te bereiken op telefoonnummer 0517-431225 en per mail via investors@jrshipping.nl. 

 

Betrouwbaarheid gegevens 

Hoewel bij de samenstelling van dit prospectus de grootste zorgvuldigheid is betracht, zijn 

vergissingen en drukfouten niet uitgesloten. Voor de rechtspositie van de obligatiehouders zijn alleen 

de definitieve overeenkomsten van belang. U als investeerder wordt geadviseerd om met uw fiscaal en 

juridisch adviseur na te gaan wat de specifieke consequenties van uw deelname in Opportunity 

Obligaties voor u inhouden. 

 

Disclaimer 

In dit prospectus worden de belangrijkste aspecten van deelnemen in de Opportunity Obligaties 

toegelicht. In het prospectus genoemde uitkeringen en rendementen zijn prognoses, berekend op 

basis van de beschreven uitgangspunten. Hierbij geldt dat de waarde van uw belegging kan fluctueren. 

In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. 

 

Elke beslissing om deel te nemen, moet zijn gebaseerd op de bestudering van het gehele prospectus. 

De samenvatting dient gelezen te worden als een inleiding op het prospectus. Indien een vordering 

met betrekking tot de informatie in het prospectus bij een rechterlijke instantie aanhangig wordt 

gemaakt, draagt de eiser in de procedure de kosten van de vertaling van het prospectus. Deze kosten 

dienen voldaan te zijn voordat de vordering wordt ingesteld. m.s. Energy Scheepvaartbedrijf CV kan 

aansprakelijk worden gesteld indien de samenvatting gelezen in samenhang met de andere delen van 

het prospectus misleidend, onjuist of inconsistent is. 

  

mailto:investors@jrshipping.nl
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10  SLOTVERKLARING 

 

m.s. Energy Scheepvaartbedrijf CV is volledig verantwoordelijk voor de in dit prospectus verstrekte 

informatie. m.s. Energy Scheepvaartbedrijf CV verklaart dat, na het treffen van alle redelijke 

maatregelen om dit te garanderen en voor zover bekend, de gegevens in dit prospectus in 

overeenstemming zijn met de werkelijkheid en dat geen gegevens zijn weggelaten waarvan de 

vermelding de strekking van dit prospectus zou wijzigen. 

 

Voor zover de uitgevende instelling daarvan op de hoogte is, zijn er geen (rechts)personen buiten de 

reeds in dit prospectus genoemde (rechts) personen die rechtstreeks of middellijk een belang in het 

kapitaal of de stemrechten van de uitgevende instelling bezitten dat krachtens het nationale recht van 

de uitgevende instellingen moet worden aangemeld bij de AFM. 

 

De Opportunity Obligaties zullen niet tot de handel op Euronext of soortgelijke gereglementeerde 

markten worden toegelaten. Hiertoe zal ook geen aanvraag worden gedaan. 

 

De heren J.R. Arends en S.D. Schakelaar leiden uiteindelijk alle vennootschappen van JR Shipping. De 

heren Arends en Schakelaar zijn in ieder geval de voorgaande vijf jaren niet betrokken geweest bij 

veroordelingen in verband met fraudemisdrijven, faillissementen, surseances, liquidaties, officieel en 

openbaar geuite beschuldigingen en/of opgelegde sancties door wettelijke of toezichthoudende 

autoriteiten, noch door een rechterlijke instantie onbekwaam verklaard.  

 

m.s. Energy Scheepvaartbedrijf CV verklaart dat er geen gegevens bekend zijn over eventuele 

overheidsingrepen, rechtszaken of arbitrages (met inbegrip van dergelijke procedures die, naar weten 

van de uitgevende instelling, hangende zijn of kunnen worden ingeleid) over een periode van 

minimaal de voorafgaande 12 maanden, die een invloed van betekenis kunnen hebben of in een 

recent verleden hebben gehad op de financiële positie of de rentabiliteit van de uitgevende instelling. 

 

De in dit prospectus gehanteerde informatie en gegevens die geen specifieke bronvermelding hebben, 

zijn afkomstig van JR Shipping en zijn gebaseerd op algemene marktinformatie, historische gegevens, 

eigen berekeningen en verschillende marktstatistieken. 

 

m.s. Energy Scheepvaartbedrijf CV bevestigt dat alle van derden afkomstige informatie, waarbij in het 

prospectus telkens een bronverwijzing staat vermeld, correct is weergegeven en dat, voor zover de 

uitgevende instellingen weet en heeft kunnen opmaken uit door de betrokken derde gepubliceerde 

informatie, geen feiten zijn weggelaten waardoor de weergegeven informatie onjuist of misleidend 

zou worden. Dit betreft eveneens de informatie die in dit prospectus over de heren Arends en 

Schakelaar is vermeld. 
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11 NAMEN EN ADRESSEN 

 

Dienstverlenende rederijgroep 

JR SHIPPING 

Korte Lijnbaan 25, 8861 NS Harlingen 

Postbus 3, 8860 AA Harlingen 

T 0517 - 431225, F 0517 – 431720 

info@jrshipping.com, www.jrshipping.com 

 

Initiatiefnemer en uitgevende instelling 

m.s. Energy Scheepvaartbedrijf CV 

Korte Lijnbaan 25, 8861 NS Harlingen 

Postbus 3, 8860 AA Harlingen 

T 0517 - 431225, F 0517 – 431720 

info@jrshipping.com, www.jrshipping.com 

 

Accountants en Belastingadviseurs  

ERNST & YOUNG 

Zwartewaterallee 56 

8031 DX Zwolle 

www.ey.com 

 

Beherend vennoot 

Energy Shipping BV 

Korte Lijnbaan 25, 8861 NS Harlingen 

Postbus 3, 8860 AA Harlingen 

T 0517 - 431225, F 0517 – 431720 

info@jrshipping.com, www.jrshipping.com 

 

Beherend vennoot 

JR SHIP INVESTMENTS BV 

Korte Lijnbaan 25, 8861 NS Harlingen 

Postbus 3, 8860 AA Harlingen 

T 0517 - 431225, F 0517 – 431720 

investors@jrshipping.nl, www.jrshipinvestments.nl 
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CONCEPTAKTE OBLIGATIELENING  

m.s. ENERGY SCHEEPVAARTBEDRIJF C.V. 

 

Artikel 1. 

Definities 

Hierna gelden de navolgende definities: 

Bankrekening: de bankrekening ten name van m.s. Energy Scheepvaartbedrijf C.V., waarop de storting 

van het nominale bedrag van de obligatie dient plaats te vinden. 

Vennootschap: De vennootschap m.s. Energy Scheepvaartbedrijf C.V. 

Inschrijfformulier: het door de vennootschap uitgereikte formulier, tevens inhoudende een volmacht, 

inhoudende het aanvaarden door de obligatiehouder van de obligatie(s) en de condities waaronder 

deze wordt uitgegeven waaronder begrepen de onherroepelijke verplichting jegens de vennootschap 

tot het storten van het nominale bedrag van de obligatie(s), waarvan een exemplaar aan deze akte 

wordt gehecht. 

Prospectus: het prospectus opgesteld terzake van de uitgifte van de obligatielening door de 

vennootschap, waarvan een exemplaar aan deze akte wordt gehecht.  

Obligatie: de door de vennootschap uit te geven schuldtitel op naam met een nominale waarde van 

vijfentwintig duizend euro (€ 25.000,00). 

Obligatiehouder: een houder van één of meer obligaties. 

Obligatielening: het totaal van de gelden die de vennootschap zal hebben aangetrokken door middel 

van uitgifte van obligaties met een nominale waarde van vijfentwintig duizend euro (€ 25.000,00) per 

obligatie en met een maximum van in totaal twee miljoen vierhonderd vijfenzeventig duizend euro 

(€ 1.600.000,00). 

Parallelle vordering: de vordering die de stichting heeft op de vennootschap als bedoeld in artikel 15. 

Register: het door het bestuur van de vennootschap gehouden register waarin elke obligatie bij 

uitgifte wordt ingeschreven, onder vermelding van: 

1.  het nummer van de obligatie; 

2.  het nominale bedrag van de obligatie; 

3.  de naam van de obligatiehouder; 

4.  het adres van de obligatiehouder; 

5.  de datum van storting van het nominale bedrag van de obligatie door de obligatiehouder; 

6.  bedrag en datum van (gedeeltelijke) aflossing; 

en alle verdere gegevens die door de vennootschap relevant worden geacht. 

Schip: het schip wat aangekocht zal worden door m.s. Energy Scheepvaartbedrijf C.V. 

Stichting: de stichting Stichting Obligatiehouders Energy Shipping Obligaties I, gevestigd te 

Harlingen, welke stichting (ondermeer) ten doel heeft het behartigen van de belangen van de 

obligatiehouders en als zodanig optreedt als trustee. 

Trustee: de Stichting. 

Trustovereenkomst: de trustovereenkomst als bedoeld in artikel 14 lid 1.  

Artikel 2 

Doel en voorwaarden obligatielening 

1.  De obligatielening is bestemd om te worden aangewend voor de verwerving van een schip. 

2.  Wijziging van de obligatievoorwaarden is uitsluitend mogelijk indien de vergadering van 

obligatiehouders daarmee instemt op de wijze als bedoeld in de artikelen 12 en 13 van de 

trustovereenkomst.  

Artikel 3 

Aantal en uitgifte obligaties 

De obligatielening wordt verdeeld in obligaties van vijfentwintig duizend euro (€ 25.000,00) en 

bedraagt in totaal maximaal twee miljoen vierhonderdvijfenzeventig duizend euro (€ 1.600.000,00). Het 

aantal uit te geven obligaties wordt vastgesteld door de beherend vennoot van de vennootschap bij 

de toewijzing van de obligaties. 
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De obligaties zijn genummerd. Een obligatie wordt uitgegeven door storting van het nominale bedrag 

van de obligatie door de obligatiehouder op de bankrekening en bijschrijving daarvan door de 

beherend vennoot van de vennootschap in het register.  

De bijschrijving in het register dient plaats te vinden op de dag dat de obligatie met in acht name van 

het inschrijfformulier wordt toegewezen door de beherend vennoot van de vennootschap. De 

beherend vennoot van de vennootschap geeft onverwijld een schriftelijk en door hem getekend bewijs 

van inschrijving aan de obligatiehouder af. Dit bewijs van inschrijving strekt tot bewijs van betaling 

door de obligatiehouder en ontvangst door de vennootschap. 

Artikel 4 

Openstelling  

Het nemen van obligaties wordt opengesteld voor een ieder. Een obligatiehouder dient tenminste één 

obligatie te nemen. 

Artikel 5 

Stortingsplicht 

De obligatiehouder is verplicht er voor zorg te dragen dat het nominale bedrag van de obligatie 

uiterlijk vijf werkdagen na het einde van de inschrijvingstermijn ter beschikking van de vennootschap 

staat. 

Artikel 6 

Looptijd en aflossing bij einde looptijd 

De obligatielening loopt tot uiterlijk 31 december 2025 en vangt aan op de dag dat de obligatie wordt 

toegewezen door de beherend vennoot van de vennootschap. Aflossing van de obligatielening dient 

plaats te vinden tegen een koers van eenhonderd procent (100 %) op 31 december 2025. M.s. Energy 

Scheepvaartbedrijf C.V. heeft het recht om de obligatie geheel of ten dele vervroegd af te lossen tegen 

100%. 

Artikel 7 

Gedeeltelijke aflossing 

De vennootschap is verplicht op elke obligatie, vanaf één januari tweeduizend twintig tot het einde van 

de looptijd van de obligatielening, op de eerste dag van elk kalenderkwartaal, derhalve voor het eerst 

op één januari tweeduizend twintig, zeshonderdvijfentwintig euro (€ 625,00) af te lossen. De 

resterende vijftienduizend euro (€ 10.000,00) zal op uiterlijk 31 december 2025 afgelost worden. 

Artikel 8 

Rente 

De rente vangt aan op het moment dat obligatiehouders hun deelnamebedrag overgeboekt hebben 

en de rente loopt dan vervolgens tot het moment dat de obligatielening volledig afgelost is. De op de 

obligaties gegeven rente wordt aan het einde van elk kwartaal uitbetaald. De rente bedraagt vijf 

procent (5 %) op jaarbasis. 

Artikel 9 

Betalingen 

1. Betalingen door de vennootschap aan de obligatiehouder zullen in mindering strekken op de 

verschuldigde rente dan wel als aflossing gelden al naar gelang de mededeling daarbij van de 

vennootschap. 

 Alle betalingen zullen geschieden in gangbaar Nederlands geld op de door de obligatiehouder 

schriftelijk op te geven bankrekening.  

2.  Tegelijkertijd met de betaling als bedoeld in lid 1 van dit artikel, deelt de vennootschap mee aan 

de stichting, onverminderd het bepaalde in artikel 12, welke bedragen aan rente en aflossing zijn 

terugbetaald. 

Artikel 10 

Opeisbaarheid 

De obligatie tezamen met de rente en al het overige dat de vennootschap uit hoofde van de 

uitgegeven obligatie verschuldigd is aan de obligatiehouder, is terstond en zonder voorafgaande 

ingebrekestelling opeisbaar in de volgende gevallen: 
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-  bij nalatigheid van de vennootschap in de betaling van rente en/of aflossing overeenkomstig het 

hierboven bepaalde; 

-  bij ontbinding of faillissement der vennootschap; 

-  bij aanvraag van surseance van betaling; 

-  bij niet-nakoming of overtreding van enige krachtens deze akte op de vennootschap rustende 

verplichting. 

Artikel 11 

Verhandelbaarheid 

De obligaties zijn vrij verhandelbaar met dien verstande dat iedere mutatie de vennootschap 

uitsluitend kan binden indien dit aan de vennootschap is gemeld en de laatste dit schriftelijk heeft 

erkend door inschrijving in het register en daarvan aan de vervreemder en de verkrijger schriftelijk 

mededeling heeft gedaan. 

Iedere obligatiehouder is gebonden aan het bepaalde in deze akte, ongeacht de wijze van verkrijging 

van de obligatie. 

Artikel 12 

Boekenclausule 

De administratie van de vennootschap is bindend ten aanzien van de vraag wat een partij uit hoofde 

van de overeenkomst verschuldigd is, behoudens tegenbewijs. 

Artikel 13 

Verbod tot vestigen beperkte rechten 

Het is de obligatiehouder niet toegestaan de obligatie te bezwaren met een recht van pand of enig 

ander beperkt recht. 

Artikel 14 

Trustovereenkomst 

1.  Terzake van de onderhavige obligatielening treedt de stichting, daartoe aangezocht door de 

vennootschap, op als trustee. De bepalingen en bedingen die hierop van toepassing zijn worden 

(mede) vastgelegd in een afzonderlijke akte. 

2.  Onverminderd het bepaalde in deze voorwaarden, oefent de trustee de rechten en belangen  van 

de obligatiehouders uit hoofde van deze voorwaarden uit, jegens de vennootschap en jegens 

derden, zonder hun tussenkomst; (individuele) obligatiehouders kunnen in dat verband niet 

rechtstreeks optreden. De trustee is gehouden op te treden  in het belang van de 

obligatiehouders zo dikwijls hij daartoe wordt aangesproken. 

3.  Iedere obligatiehouder verleent bij de uitgifte van de obligaties – en de obligatiehouder die een 

obligatie verkrijgt op de wijze als bedoeld in artikel 11 bij bedoelde verkrijging – een volmacht en 

last met privatieve werking aan de trustee om, met de macht van substitutie, namens ieder van de 

obligatiehouders: 

 a. uitvoering te geven aan besluiten van de algemene vergadering van obligatiehouders als 

bedoeld in artikel 13 van de trustovereenkomst en artikel 10 van de statuten van de stichting; 

 b.  de rechten en belangen van de obligatiehouders uit hoofde van deze voorwaarden uit te 

oefenen, jegens de vennootschap en jegens derden; 

 c.  in dat verband rechtshandelingen te verrichten; en 

 d.  verder al datgene te doen of na te laten wat, in het licht van het bepaalde in de artikelen 14 

tot en met 16 van de onderhavige obligatielening, en het bepaalde in de trustovereenkomst 

noodzakelijk, nuttig of wenselijk is. 

 Ieder van de obligatiehouders vrijwaart de trustee of de voor de trustee in de plaats tredende 

perso(n)n(en) voor iedere aansprakelijkheid die uit de uitoefening van de verleende last en 

volmacht voor de trustee of de voor de trustee in de plaats tredende perso(n)n(en) mocht 

voortvloeien, uitgezonderd aansprakelijkheden die opkomen vanwege grove schuld of opzet van 

de trustee. 

4.  De trustee is bevoegd ontslag als zodanig te nemen met inachtneming van een termijn van drie 

maanden na de dag van de in het volgende lid bedoelde algemene vergadering van 

obligatiehouders. 
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 Hij zal dit voornemen moeten ter kennis brengen op een door hem uitsluitend tot dat doel en tot 

het benoemen van een nieuwe trustee bijeengeroepen algemene vergadering van 

obligatiehouders.  

 De trustee zal zijn functie echter niet eerder (feitelijk) beëindigen dan nadat een nieuwe trustee is 

aangesteld waaraan de parallelle vordering is overgedragen en te wiens gunste een recht van 

eerste hypotheek op het schip is gevestigd als bedoeld in artikel 16.  

 Indien de trustee door de algemene vergadering van obligatiehouders wordt ontslagen of op 

andere wijze zijn hoedanigheid van trustee van rechtswege verliest, is de trustee gehouden alle 

noodzakelijke medewerking te verlenen aan de nieuw aangesteld trustee tot overdracht van de 

parallelle vordering en vestiging van voormeld hypotheekrecht. 

5. Ingeval van vervanging van de trustee treedt de nieuw aangestelde trustee met betrekking tot alle 

(overige) rechten en verplichtingen onder de voorwaarden van de obligatielening en de 

trustovereenkomst  in de plaats van de trustee, daaronder uitdrukkelijk begrepen de volmacht en 

last met privatieve werking als bedoeld in artikel 14 lid 2 waartoe iedere obligatiehouder, voor 

zover vereist, de trustee bevoegdheid verleent.    

Artikel 15 

Parallelle Vordering 

1.  De stichting is gerechtigd tot ontvangst van bedragen door betalingen door de vennootschap, die 

gelijk zijn aan de bedragen die de vennootschap in verband met de obligatielening  of deze 

voorwaarden is verschuldigd aan de obligatiehouders. 

2.  De parallelle vordering is een zelfstandig, van de rechten en vorderingen van de obligatiehouders  

onafhankelijk (parallel) vorderingsrecht van de stichting op de vennootschap, die op geen enkele 

wijze afbreuk doet aan de (corresponderende) rechten en vorderingen van de obligatiehouders. 

3.  Iedere betaling die de stichting ontvangt op de parallelle vordering of iedere kwijtschelding of 

uitstel van betaling, na een genomen besluit daartoe als bedoeld in artikel 12 van de 

trustovereenkomst , die de stichting aan de vennootschap verleent, vermindert de 

(corresponderende) vorderingen van de gezamenlijke obligatiehouders voor een gelijk bedrag, en 

vice versa. 

 De parallelle vordering zal te allen tijde gelijk zijn aan het totaal de geldelijke verplichtingen – in 

verband met de obligaties of voortvloeiend uit deze voorwaarden – van de vennootschap jegens 

de obligatiehouders. 

4.  De stichting enerzijds en ieder van de obligatiehouders anderzijds zijn gehouden om af te zien 

van handelingen waardoor de vennootschap, door de stichting en de obligatiehouders 

tegelijkertijd, tot betaling van de parallelle vordering en de vorderingen van de obligatiehouders 

wordt aangesproken.  

5.  De stichting is gehouden om in de uitoefening van zijn rechten als bedoeld in dit artikel en artikel 

16 te allen tijde te handelen in het belang van de gezamenlijke obligatiehouders, en door hem uit 

hoofde van de parallelle vordering ontvangen betalingen onverwijld af te dragen aan de 

obligatiehouders. 

Artikel 16 

Hypotheek 

1.  De vennootschap verbindt zich, tot zekerheid van hetgeen zij ter zake van de parallelle vordering 

verschuldigd zal worden aan de trustee, een recht van eerste hypotheek (eerste in rang) te 

vestigen op het schip op naam van de trustee, tot een bedrag gelijk aan de nominale waarde van 

de parallelle vordering, een en ander te vermeerderen met een opslag voor rente en kosten, en 

onder de voor het vestigen van een hypotheekrecht gebruikelijke bepalingen en bedingen. 

Ingeval de trustee overgaat tot uitwinning van het schip, verleent de vennootschap daaraan alle 

medewerking. De kosten voor het vestigen van het hypotheekrecht en alle kosten die de trustee 

zou moeten maken ter handhaving en uitoefening van het hypotheekrecht, zijn voor rekening van 

de vennootschap.  

2.  Bij aflossing van de obligatielening als bedoeld in artikel 6 is de trustee gehouden tot het 

verlenen van medewerking aan het doorhalen van het onder lid 1 bedoelde hypotheekrecht. 



28 

Artikel 17 

Verrekening en opschorting 

Onverminderd het hiervoor in artikel 16 bepaalde is elk beroep door de vennootschap of de 

obligatiehouder op verrekening van enige schuld uit deze overeenkomst met vorderingen uit welken 

andere hoofde ook uitgesloten. Hetzelfde geldt voor elk beroep door de vennootschap of 

obligatiehouder op opschorting van de nakoming van diens verplichtingen uit deze overeenkomst, uit 

welken hoofde ook. 

Artikel 18 

Kosten akte 

De kosten dezer akte zijn voor rekening van de vennootschap. 

Artikel 19 

Diversen 

1.  Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

2.  De uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen zijn zowel aan de zijde van de 

vennootschap als aan die van de obligatiehouder ondeelbaar. 

3.  Alle mededelingen, kennisgevingen en verzoeken respectievelijk vorderingen die op grond van de 

obligaties plaatsvinden respectievelijk worden ingesteld, zullen geschieden per aangetekende 

brief of deurwaardersexploit. 

4.  Op de hiervoor genoemde termijnen is de Algemene Termijnenwet van toepassing. 

5.  Ter uitvoering dezer wordt woonplaats gekozen ten kantore van de vennootschap. 
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CONCEPTAKTE 

Stichting Obligatiehouders Energy Shipping Obligaties I 

 

Naam, zetel en begrippen 

Artikel 1 

1. De stichting draagt de naam: Stichting Obligatiehouders JR Shipping Opportunity Obligaties I. 

2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Harlingen. 

3. In deze akte worden de volgende begrippen gehanteerd: 

Obligatie: de door de vennootschap uit te geven schuldtitel op naam met een nominale waarde van 

vijfentwintig duizend euro (€ 25.000,00). Obligatielening: het totaal van de gelden die de 

vennootschap zal hebben aangetrokken door middel van uitgifte van obligaties met een nominale 

waarde van vijfentwintig duizend euro (€ 25.000,00) per obligatie en met een maximum van in totaal 

twee miljoen vier honderd vijfenzeventig duizend euro (€ 1.600.000,00). 

Obligatiehouder: een houder van één of meer obligaties. Obligatievoorwaarden: de voorwaarden die 

zijn opgesteld door de vennootschap, waarin onder meer de voorwaarden waaronder de obligatie is 

verstrekt/zal worden verstrekt zijn aangegeven. 

Parallelle vordering: de vordering die de stichting heeft op de vennootschap als bedoeld in artikel 15 

van de obligatievoorwaarden. Register: het door het bestuur van de vennootschap gehouden register 

waarin elke obligatie bij uitgifte wordt ingeschreven, onder vermelding van: 

1. het nummer van de obligatie; 

2. het nominale bedrag van de obligatie; 

3. de naam van de obligatiehouder; 

4. het adres van de obligatiehouder; 

5. de datum van storting van het nominale bedrag van de obligatie door de obligatiehouder; 

6. bedrag en datum van (gedeeltelijke) aflossing; 

en alle verdere gegevens die door de vennootschap relevant worden geacht. 

Schip: het door M.s. Energy Scheepvaartbedrijf CV gekocht schip m.s. Energy. 

Stichting: de Stichting Obligatiehouders JR Shipping Opportunity Obligaties I, gevestigd te Harlingen, 

welke stichting (ondermeer) ten doel heeft het behartigen van de belangen van de obligatiehouders 

en als zodanig optreedt als trustee. 

Trustee: de bij deze akte op te richten stichting. 

Trustovereenkomst: de door de stichting en de vennootschap te sluiten trustovereenkomst terzake van 

de obligatielening. 

 

Doel 

Artikel 2 

Het doel van de stichting is: 

a. het ontvangen van bedragen door betaling door de vennootschap, die gelijk zijn aan de bedragen 

die de vennootschap in verband met de obligaties of de obligatievoorwaarden is verschuldigd aan de 

obligatiehouders. 

Deze parallelle vordering is een zelfstandig, van de rechten en vorderingen van de obligatiehouders 

onafhankelijk (parallel) vorderingsrecht van de trustee op de vennootschap, die op geen 

  

enkele wijze afbreuk doet aan de (corresponderende) rechten en vorderingen van de obligatiehouders. 

Iedere betaling die de trustee ontvangt op de parallelle vordering of iedere kwijting of uitstel van 

betaling, na een genomen besluit daartoe als bedoeld in artikel 13 van de trustovereenkomst, die de 

trustee aan de vennootschap verleent, vermindert de (corresponderende) vorderingen van de 

gezamenlijke obligatiehouders voor een gelijk bedrag, en vice versa. De parallelle vordering zal te allen 

tijde gelijk zijn aan het totaal van de geldelijke verplichtingen - in verband met de obligaties of 

voortvloeiend uit de obligatievoorwaarden - van de vennootschap jegens de obligatiehouders; b. het 

tot zekerheid voor de nakoming door de vennootschap van de parallelle vordering, verwerven van 

hypothecaire zekerheid van de vennootschap op het schip, conform de obligatievoorwaarden; 
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c. het uitwinnen van het hiervoor onder b. bedoelde zekerheidsrecht en het uitkeren van de die 

voordelen en uitkering aan de obligatiehouders op de wijze als opgenomen in de 

obligatievoorwaarden. 

d. het behartigen van de belangen in de meest ruime zin, van de obligatiehouders, waaronder 

begrepen het aangaan van trustovereenkomst(en) ten behoeve van deze obligatiehouders, tussen de 

stichting, de obligatiehouders en de vennootschap; 

e. het uitoefenen en beheren van de rechten van de obligatiehouders; f. het vertegenwoordigen van 

voormelde obligatiehouders, zowel tezamen als afzonderlijk, in het algemeen, en in het bijzonder met 

betrekking tot voormelde obligatieleningen, zowel in als buiten rechte, alles in de meest ruime zin. 

 

Bestuur 

Artikel 3 

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste één en hoogste drie leden. Het aantal 

bestuursleden wordt - met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde - door het bestuur met 

algemene stemmen vastgesteld. 

2. Ingeval het bestuur uit meerdere personen bestaat kiest het bestuur uit zijn midden een voorzitter, 

een secretaris en een penningmeester; de functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door 

één persoon worden vervuld. 

3. Het bestuur wordt door de vergadering van obligatiehouders al dan niet uit hun midden  benoemd 

voor een bepaalde of een onbepaalde tijd. 

4. Indien de vennootschap geen obligatielening meer heeft uitstaan of indien bij de stichting 

gedurende een aaneengesloten periode van drie maanden geen deelnemers aan de vergadering van 

obligatiehouders zijn aangemeld, wordt het bestuur benoemd door de besloten vennootschap met 

beperkte aansprakelijkheid: J.R. Ship Management B.V., gevestigd te Harlingen, feitelijk adres Korte 

Lijnbaan 25 te 8861 

NS Harlingen, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 

01088163. 

5. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt 

het overblijvende bestuurslid, een wettig samengesteld bestuur. 

6. Bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. 

 

Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte 

kosten. 

 

Obligatiehouders 

Artikel 4 

1. De stichting kent een vergadering van obligatiehouders. 

2. Deelnemers aan de vergadering van obligatiehouders van de stichting kunnen slechts zijn 

natuurlijke personen en rechtspersonen die houder zijn van één of meer obligaties uitgegeven door de 

vennootschap, en die zich als zodanig hebben aangemeld bij de stichting. 

3. Degene(n) die een obligatie van een overleden obligatiehouder heeft/hebben verkregen, is/zijn 

verplicht binnen drie maanden na bedoeld overlijden de stichting te berichten wie de 

rechtverkrijgende(n) is/zijn van de overleden obligatiehouder. Indien een obligatie door meer dan één 

persoon wordt verkregen, zal deze obligatie aan die personen gezamenlijk toebehoren en zullen die 

personen in een schrijven aan de stichting een vertegenwoordiger aanwijzen zoals hierna in lid 4 

bedoeld. 

4. Indien een obligatie in onverdeeldheid aan meerdere natuurlijke en/of rechtspersonen toebehoort 

zijn de gezamenlijke gerechtigden verplicht er voor zorg te dragen dat aan de stichting schriftelijk 

opgave wordt gedaan van één hunner of een derde die de gezamenlijke gerechtigden tot de 

betreffende obligatie ter zake van die obligatie jegens de stichting, de overige obligatiehouders en de 

vennootschap zal vertegenwoordigen en door de stichting, de overige obligatiehouders en de 
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vennootschap  beschouwd mag worden als ware deze de enige rechthebbende op de betreffende 

obligatie. 

5. In de periode vanaf het overlijden van een obligatiehouder tot aan het moment dat de in lid 3 van 

dit artikel bedoelde opgave door de stichting ontvangen is, worden de stemrechten in de stichting 

verbonden aan de obligatie(s) van de overleden obligatiehouder geschorst, met dien verstande dat de 

stemrechten van de overblijvende obligatiehouders geacht worden alle stemrechten in de 

vennootschap te omvatten. 

6. De aanmelding als deelnemer aan de vergadering van obligatiehouders geschiedt op basis van een 

door het bestuur vastgesteld registratieformulier. 

7. Aan het deelnemerschap van de vergadering van obligatiehouders zijn geen kosten verbonden. 

8. Het bestuur houdt een register bij van de deelnemende obligatiehouders waarin ondermeer de 

namen, adressen en e-mailadressen van alle deelnemende obligatiehouders zijn opgenomen. De 

deelnemende obligatiehouders zijn verplicht de hiervoor bedoelde gegevens, alsmede de wijzigingen 

daarin, aan het bestuur door te geven. 

9. Het deelnemerschap aan de vergadering van obligatiehouders eindigt: 

-   indien een deelnemende obligatiehouder geen obligatiehouder meer is van één of meer obligaties; 

-   door het overlijden van een deelnemende obligatiehouder, of indien een deelnemende 

obligatiehouder/rechtspersoon ophoudt te bestaan tengevolge van juridische fusie of splitsing. 

10. De vergadering van obligatiehouders kan het bestuur van advies dienen aangaande het beleid van 

de stichting. 

11. Het bestuur verschaft de vergadering van obligatiehouders tijdig de voor de uitoefening van hun 

taak noodzakelijke gegevens. 

12. Het bestuur van de stichting is, zo dikwijls het bestuur dit nodig acht, bevoegd schriftelijk of per e-

mail een algemene vergadering van obligatiehouders bijeen te roepen. 

Het bestuur van de stichting is tot het bijeenroepen van een dergelijke vergadering verplicht zo 

dikwijls daartoe, met opgave van de te behandelen punten, schriftelijk het verzoek gedaan wordt door 

de houders van ten minste een tiende gedeelte van de nog uitstaande obligaties. 

Indien de stichting binnen veertien dagen, nadat bedoeld verzoek hem werd gedaan, de algemene 

vergadering niet op de voorschreven wijze zal hebben bijeengeroepen op een termijn van ten hoogste 

veertien dagen na de dag der bijeenroeping, zullen de in de vorige volzin van deze bepaling bedoelde 

obligatiehouders tot die bijeenroeping kunnen overgaan. 

 

Bestuursvergaderingen 

Artikel 5 

1. De bestuursvergaderingen worden, zodra het bestuur meerdere personen kent, gehouden ter 

plaatse in Nederland als bij de oproeping bepaald. 

2. Het bestuur vergadert als de voorzitter dit vaststelt, en voorts zo vaak één van de bestuursleden 

daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten de oproeping doet. 

3. De oproeping tot de vergadering geschiedt ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de 

oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van oproepingsbrieven. 

4. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen 

onderwerpen. 

5. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn, kunnen 

geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene 

stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van 

vergaderingen niet in acht genomen. 

6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter; bij diens afwezigheid voorzien de aanwezigen 

zelf in de leiding van de vergadering. 

7. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door één 

van de andere aanwezigen, door de voorzitter van de vergadering daartoe aangezocht. De notulen 

worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris 

hebben gefungeerd. 
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Bestuursbesluiten 

Artikel 6 

1. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten 

nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden ter vergadering aanwezig of 

vertegenwoordigd is. 

Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een ander bestuurslid laten vertegenwoordigen op 

overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, 

volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één ander bestuurslid als gevolmachtigde optreden. 

2. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid 

zijn gesteld schriftelijk, al dan niet per enig telecommunicatiemiddel, hun mening te uiten. Van een 

aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een 

relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd. 

3. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover deze statuten geen 

grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte 

meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. 

4. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij één bestuurslid vóór de stemming 

een schriftelijke stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten 

briefjes. 

5. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. 

6. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter van de 

vergadering. 

 

Bestuursbevoegdheid 

Artikel 7 

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. 

2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, 

financiering, vervreemding en bezwaring van registergoederen. 

3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting 

zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, tenzij met voorafgaande toestemming van de 

vergadering van obligatiehouders. 

 

Vertegenwoordiging 

Artikel 8 

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. 

2. Ingeval het bestuur bestaat uit meerdere personen komt de vertegenwoordigingsbevoegdheid 

mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden. 

3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden, alsook aan derden, om de 

stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. 

 

Einde bestuurslidmaatschap 

Artikel 9 

Een bestuurder houdt onverminderd het bepaalde in artikel 298, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, 

op bestuurder te zijn: 

a. door vrijwillig aftreden; 

b. het verstrijken van de periode waarvoor hij werd benoemd; 

c. door zijn overlijden; 

d. doordat hij bij onherroepelijke rechterlijke beschikking failliet wordt verklaard, surséance van 

betaling aanvraagt of de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem van toepassing wordt 

verklaard; 

e. doordat hij onder curatele wordt gesteld of op andere wijze het vrije beheer over zijn vermogen 

verliest; 
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f. door ontslag, hem verleend door de vergadering van obligatiehouders bij besluit genomen met 

twee/derde meerderheid van de stemmen in een vergadering waarin tenminste zoveel 

obligatiehouders tegenwoordig en/of vertegenwoordigd zijn die minimaal de helft van het totaal aan 

nog uitstaande obligaties in de vennootschap vertegenwoordigen. 

 

Vergadering van obligatiehouders 

Artikel 10 

1. De algemene vergaderingen van obligatiehouders worden gehouden in Nederland op de plaats, de 

dag en het uur in de oproep aan te geven. 

2. Zij worden geleid door het bestuur van de stichting of door een door deze aan te wijzen persoon. Is 

het bestuur van de stichting niet ter vergadering aanwezig en heeft het bestuur geen persoon 

aangewezen die als voorzitter der vergadering zal optreden, alsmede wanneer een of meer der punten 

van behandeling betrekking heeft of hebben op het functioneren van het bestuur van de stichting, dan 

voorziet de algemene vergadering zelf in haar leiding. 

3. De punten van behandeling zullen van de dag der oproeping af ter visie liggen voor 

obligatiehouders ten kantore van de stichting. Over punten, die niet op deze wijze tevoren aan 

obligatiehouders zijn medegedeeld, worden ter vergadering geen besluiten genomen. 

Zij zullen zich door een schriftelijk gevolmachtigde ter vergadering kunnen doen vertegenwoordigen. 

Maakt een obligatiehouder van deze bevoegdheid gebruik, dan zal hij ook zelf ter vergadering mogen 

aanwezig zijn. Het bestuur van de stichting, haar leden alsmede de leden van het bestuur van de 

vennootschap en haar werknemers zullen niet als gevolmachtigden van obligatiehouders mogen 

optreden. 

4. De ter vergadering aanwezige obligatiehouders of hun gevolmachtigden moeten de presentielijst 

tekenen en daarop leesbaar vermelden hun naam, voorletters en woonplaats, benevens het aantal 

obligaties dat zij vertegenwoordigen. 

Bij gebreke van een of ander kunnen zij niet aan de stemming deelnemen en kan hun zelfs de toegang 

tot de vergadering door het bestuur van de stichting worden geweigerd. 

5. Elke obligatie van vijfentwintig duizend euro (€ 25.000,00) 

nominaal geeft recht op één stem. 

De besluiten der algemene vergadering van obligatiehouders worden genomen bij volstrekte 

meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het ter vergadering vertegenwoordigd 

aantal obligaties, een en ander behoudens het in de volgende bepaling bepaalde. 

6. De stemming over zaken geschiedt mondeling, die over personen schriftelijk bij ongetekende 

gesloten briefjes. 

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij staking van 

stemmen over personen beslist het lot. Indien van het ter vergadering verhandelde geen notarieel 

procesverbaal wordt opgemaakt, worden notulen gehouden door een door de voorzitter aan te wijzen 

obligatiehouder of een door de vergadering aan te wijzen persoon. Deze notulen worden door de 

voorzitter en de voor het notuleren aangewezen persoon ondertekend. 

De op een vergadering van obligatiehouders rechtsgeldig genomen besluiten zullen bindend zijn, ook 

voor de tegenstemmers en de niet-aanwezigen. 

 

Boekjaar en jaarstukken 

Artikel 11 

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. 

2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de 

werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op 

zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere 

gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde haar rechten en verplichtingen 

kunnen worden gekend. 

3. Onverminderd het in de wet bepaalde is het bestuur verplicht jaarlijks binnen zes maanden na 

afloop van een boekjaar een balans en een staat van baten en lasten van de stichting op te maken. 
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4. Het bestuur is verplicht de in de vorige leden bedoelde boeken, bescheiden en andere 

gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren. 

 

Statutenwijziging 

Artikel 12 

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen na voorafgaande goedkeuring door de 

vergadering van obligatiehouders in een vergadering waarin tenminste zoveel obligatiehouders 

tegenwoordig en/of vertegenwoordigd zijn die minimaal de helft van het totaal van de nog uitstaande 

obligaties van de vennootschap vertegenwoordigen. De voorafgaande goedkeuring van de 

vergadering van obligatiehouders is niet vereist indien de vennootschap geen obligatielening meer 

heeft uitstaan of indien bij de stichting gedurende een aaneengesloten periode van drie maanden 

geen deelnemers aan de vergadering van obligatiehouders zijn aangemeld. 

Het besluit van het bestuur daartoe moet worden genomen met algemene stemmen in een 

vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur 

enige vacature bestaat. 

2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Ieder bestuurslid 

afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te verlijden. 

 

Ontbinding en vereffening 

Artikel 13 

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden, na voorafgaande goedkeuring door de 

vergadering van obligatiehouders in een vergadering waarin tenminste zoveel obligatiehouders 

tegenwoordig en/of vertegenwoordigd zijn die minimaal de helft van het totaal het totaal van de nog 

uitstaande obligaties vertegenwoordigen. 

De voorafgaande goedkeuring van de vergadering van obligatiehouders 

  

is niet vereist indien de vennootschap geen obligatielening meer heeft uitstaan of indien bij de 

stichting gedurende een aaneengesloten periode van drie maanden geen deelnemers aan de 

vergadering van obligatiehouders zijn aangemeld. 

Op het daartoe te nemen besluit van het bestuur is het bepaalde in artikel 12 lid 1 van toepassing. 

2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen 

nodig is. 

3. Bij de ontbinding van de stichting geschiedt de vereffening door het bestuur. 

4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. 

5. Een overschot na vereffening wordt uitgekeerd zoals door de vergadering van obligatiehouders bij 

vorenbedoeld goedkeurings-besluit wordt bepaald. 

6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting 

gedurende tien jaren berusten onder de door de vereffenaars aan te wijzen persoon. 

 

Slotbepalingen 

Artikel 14 

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur. 

 

Artikel 15 

In afwijking van het in artikel 3 bepaalde wordt de beherend vennoot van de vennootschap voor 

onbepaalde tijd als eerste bestuurder van de stichting benoemd. 

 

Slotverklaring 

Tenslotte verklaarde de comparant dat: 

-   het eerste boekjaar van de stichting eindigt op éénendertig december tweeduizend zeventien; 

-   de kosten van oprichting van de stichting voor rekening komen van de vennootschap. 
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CONCEPT TRUSTOVEREENKOMST 

 

Overwegingen vooraf 

1. De vennootschap heeft besloten tot het aangaan van een obligatielening, groot in totaal maximaal 

twee miljoen vierhonderdvijfenzeventig duizend euro (€ 1.600.000,00), terwijl de trustee zich bereid 

heeft verklaard, daartoe aangezocht door de vennootschap, als trustee te dier zake op te treden. 

 

Hierna gelden de navolgende definities: 

 

Bankrekening: de bankrekening ten name van M.s. Energy Scheepvaartbedrijf CV, waarop de storting 

van het nominale bedrag van de obligatie dient plaats te vinden. 

Vennootschap: de vennootschap M.s. Energy Scheepvaartbedrijf CV Inschrijfformulier: het door de 

vennootschap uitgereikte formulier, tevens inhoudende een volmacht, inhoudende het aanvaarden 

door de obligatiehouder van de obligatie(s) en de condities waaronder deze wordt uitgegeven 

waaronder begrepen de onherroepelijke verplichting jegens de vennootschap tot het storten van het 

nominale bedrag van de obligatie(s), waarvan een exemplaar aan deze akte wordt gehecht. Prospectus: 

het prospectus opgesteld terzake van de uitgifte van de obligatielening door de vennootschap, 

waarvan een exemplaar aan deze akte wordt gehecht. 

Obligatie: de door de vennootschap uit te geven schuldtitel op naam met een nominale waarde van 

vijfentwintig duizend euro (€ 25.000,00). Obligatiehouder: een houder van één of meer obligaties. 

Obligatielening: het totaal van de gelden die de vennootschap zal hebben aangetrokken door middel 

van uitgifte van obligaties met een nominale waarde van vijfentwintig duizend euro (€ 25.000,00) per 

obligatie en met een maximum van in totaal twee miljoen vierhonderd vijfenzeventig duizend euro (€ 

1.600.000,00). 

Obligatievoorwaarden: de voorwaarden die zijn opgesteld door de vennootschap, waarin onder meer 

de voorwaarden waaronder de obligatie is verstrekt/zal worden verstrekt zijn aangegeven. 

Parallelle vordering: de vordering die de stichting heeft op de vennootschap als bedoeld in artikel 15 

van de obligatievoorwaarden. 

Register: het door het bestuur van de vennootschap gehouden register waarin elke obligatie bij 

uitgifte wordt ingeschreven, onder vermelding van: 

1. het nummer van de obligatie; 

2. het nominale bedrag van de obligatie; 

3. de naam van de obligatiehouder; 

4. het adres van de obligatiehouder; 

5. de datum van storting van het nominale bedrag van de obligatie door de obligatiehouder; 

6. bedrag en datum van (gedeeltelijke) aflossing; 

en alle verdere gegevens die door de vennootschap relevant worden geacht. 

Schip: het door M.s. Energy Scheepvaartbedrijf CV aangekochte schip m.s. Energy.  

Stichting: de stichting Stichting Obligatiehouders Opportunity Obligaties I, gevestigd te Harlingen, 

welke stichting (ondermeer) ten doel heeft het behartigen van de belangen van de obligatiehouders 

en 

als zodanig optreedt als trustee. 

Trustee: de Stichting. 

Trustovereenkomst: de onderhavige trustovereenkomst. 

 

Trustovereenkomst 

2. In verband met het vorenstaande is tussen de vennootschap en de trustee het navolgende 

overeengekomen: 

Uitgifte obligaties 

3. De obligatielening wordt verdeeld in obligaties van vijfentwintig duizend euro (€ 25.000,00), en 

bedraagt in totaal maximaal twee miljoen vierhonderdvijfenzeventig duizend euro (€ 1.600.000,00). Het 
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aantal uit te geven obligaties wordt vastgesteld door de beherend vennoot van de vennootschap bij 

de toewijzing van de obligaties. 

De obligaties zijn genummerd. Een obligatie wordt uitgegeven door storting van het nominale bedrag 

van de obligatie door de obligatiehouder op de bankrekening en bijschrijving daarvan door de 

beherend vennoot van de vennootschap in het register. 

De bijschrijving in het register dient plaats te vinden op de dag dat de obligatie met in acht name van 

het inschrijfformulier wordt toegewezen door de beherend vennoot van de vennootschap. De 

beherend vennoot van de vennootschap geeft onverwijld een schriftelijk en door hem getekend bewijs 

van inschrijving aan de obligatiehouder af. Dit bewijs van inschrijving strekt tot bewijs van betaling 

door de obligatiehouder en ontvangst door de vennootschap. 

Openstelling en minimuminleg 

4. Het nemen van obligaties wordt opengesteld voor een ieder. Een obligatiehouder dient tenminste 

één obligatie te nemen. 

Looptijd en aflossing bij einde looptijd 

5. Looptijd en aflossing bij einde looptijd 

De obligatielening loopt tot uiterlijk 31 december 2025 en vangt aan op de dag dat de obligatie wordt 

toegewezen door de beherend vennoot van de vennootschap. Aflossing van de obligatielening dient 

plaats te vinden tegen een koers van eenhonderd procent (100 %) op 31 december 

2025. M.s. Energy Scheepvaartbedrijf CV heeft het recht om de obligatie geheel of ten dele vervroegd 

af te lossen tegen 100% en de reeds vervallen maar nog niet uitbetaalde rente. 

Gedeeltelijke aflossing 

6. De vennootschap is verplicht op elke obligatie, vanaf één januari tweeduizend twintig tot het einde 

van de looptijd van de obligatielening, op de eerste dag van elk kalenderkwartaal, derhalve voor het 

eerst op één januari tweeduizend twintig, zeshonderdvijfentwintig euro (€ 625,00) af te lossen. De 

resterende vijftienduizend euro 

(€ 10.000,00) zal op uiterlijk 31 december 2025 afgelost worden. 

Rente 

7. Op de obligaties wordt in eerste instantie geen rente betaald. De rente vangt pas aan op het 

moment dat M.s. Energy Scheepvaartbedrijf CV een schip verkregen heeft (leveringsdatum) en de 

rente loopt dan vervolgens tot het moment dat de obligatielening volledig afgelost is. De op de 

obligaties gegeven rente verschijnt halfjaarlijks op dertig juni en dertig december. De rente bedraagt 

vijf procent (5 %) op jaarbasis.  

Opeisbaarheid 

8. De obligatie tezamen met de rente en al het overige dat de vennootschap uit hoofde van de 

uitgegeven obligatie verschuldigd is aan de obligatiehouder, is terstond en zonder voorafgaande 

ingebrekestelling opeisbaar in de volgende gevallen: 

-   bij nalatigheid van de vennootschap in de betaling van rente en/of aflossing overeenkomstig het 

hierboven bepaalde; 

-   bij ontbinding of faillissement der vennootschap; 

-   bij aanvraag van surseance van betaling; 

-   bij niet-nakoming of overtreding van enige krachtens deze akte op de vennootschap rustende 

verplichting. 

Verplichting tot hypotheekverlening 

9. De vennootschap verbindt zich, tot zekerheid van hetgeen zij ter zake van de parallelle vordering 

verschuldigd zal worden aan de trustee, 

zo voor hoofdsom, als voor drie jaar rente, extra-rente, kosten, schadevergoeding en boeten zulks tot 

een totaal van dertig procent (30 %) van de hoofdsom, bij akte, te verlijden voor een door de trustee 

aan te wijzen notaris, recht van eerste (rang) hypotheek te verlenen op het schip met gelijktijdige 

verpanding van de daarbij behorende, in artikel 3:254 BW genoemde roerende zaken, op naam van de 

trustee. Ter zake van dit hypotheekrecht zullen in de daartoe te verlijden akte worden opgenomen de 

bedingen bedoeld in de artikelen 3:254, 264, 
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265 en 267 van het Burgerlijk Wetboek. Voorts zullen daarin worden opgenomen al zodanige 

bepalingen en bedingen, als de trustee in het belang der obligatiehouders zal nodig of wenselijk 

oordelen, waaronder begrepen het recht om het verbondene in beheer te nemen en/ of onder zich te 

nemen, zoals het is bedoeld in artikel 3:267 BW. De kosten der akte van hypotheekverlening en van de 

te nemen hypothecaire inschrijving, die van - en voortvloeiende uit - de onderhavige akte, die welke 

voortvloeien uit de algemene vergaderingen van obligatiehouders, de oproepingen daartoe en die van 

eventuele andere openbare mededelingen of oproepingen, en al de kosten die de trustee nu of later 

mocht maken ter handhaving en uitoefening van de rechten der obligatiehouders, zijn voor rekening 

van de vennootschap.  

Honorarium trustee 

10. De trustee zal voor zijn bemoeiingen als zodanig geen honorarium ontvangen. 

Mededelingen aan obligatiehouders 

11. Alle mededelingen aan de obligatiehouders, zowel van de zijde 

van de vennootschap, als van die van de trustee, betrekking hebbende direct of indirect op de 

voorbedoelde obligatielening, zullen schriftelijk geschieden aan iedere obligatiehouder aan het adres 

of het e-mailadres als vermeld in het register van obligatiehouders. 

De opdracht aan de trustee 

12. Aan de trustee worden opgedragen, welke opdracht bij deze wordt aanvaard door de trustee: 

de uitoefening en behartiging van de rechten en belangen van de obligatiehouders tegenover de 

vennootschap terzake van voormelde geldlening in het algemeen en met betrekking tot het recht van 

hypotheek, de vertegenwoordiging van de gezamenlijke obligatiehouders in en buiten rechten, 

alsmede de uitvoering van de besluiten der algemene vergadering van obligatiehouders. 

Als zodanig heeft hij het recht en is hij verplicht tot het nemen van hypothecaire inschrijving op het 

schip van de vennootschap tot zekerheid voor hetgeen de vennootschap ter zake van de parallelle 

vordering verschuldigd zal worden aan de trustee, en als zodanig een recht van eerste hypotheek 

(eerste in rang) te vestigen op het schip op naam van de trustee, te wier behoeve aan hem de grosse 

van deze akte en van de akte van hypotheekstelling zal worden uitgereikt. 

Hij is bevoegd en verbindt zich in zijn hoedanigheid tot het geven 

van toestemming tot doorhaling dier hypothecaire inschrijving zodra de vennootschap al hetgeen zij 

ter zake van de parallelle vordering voor hoofdsom, rente of anderszins verschuldigd is, volledig zal 

hebben voldaan. 

De trustee is verplicht de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering van 

obligatiehouders te vragen tot: 

a. de aankoop van het schip door M.s. Energy Scheepvaartbedrijf CV De beherend vennoot zal de 

obligatiehouders hiertoe een voorstel doen toekomen conform het bepaalde in het prospectus; 

b. het verlenen van uitstel van betaling aan de vennootschap met betrekking tot enigerlei verplichting 

jegens de obligatiehouders of de trustee; 

c. het nemen van executoriale maatregelen tegen de vennootschap; 

d. het verlenen van toestemming tot gehele of gedeeltelijke doorhaling der vorenbedoelde 

hypothecaire inschrijving, al dan niet met afstand of opzegging van het recht van hypotheek, 

uitgezonderd in het geval, bedoeld in het derde volzin van de onderhavige bepaling; 

e. het aangaan van schikkingen of vaststellingsovereenkomsten met betrekking tot geschillen welke 

mochten rijzen tussen de vennootschap en de obligatiehouders; 

f. het verlenen van kwijtschelding als bedoeld in artikel 15 lid 2 van de obligatievoorwaarden; 

g. het wijzigen van de obligatievoorwaarden, waaronder nadrukkelijk begrepen het wijzigen van de 

voorwaarden van de parallelle vordering. Zonder bovenbedoelde goedkeuring is de trustee tot de 

voorschreven handelingen onbevoegd. 

De vennootschap is verplicht de trustee alle door deze gevraagde inlichtingen te verstrekken zo 

spoedig zulks mogelijk is. 

De trustee zal bevoegd zijn zich te doen bijstaan door een deskundige, zo dikwijls hij zulks nodig acht. 

De aan deze deskundige bijstand verbonden kosten zijn voor rekening van de vennootschap. 

Bijeenroeping vergadering van obligatiehouders 
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13. a. De trustee is, zo dikwijls hij zulks nodig acht, bevoegd een algemene vergadering van 

obligatiehouders bijeen te roepen, op de hiervoor sub 11 omschreven wijze. Hij is tot het bijeenroepen 

van een dergelijke vergadering verplicht zo dikwijls hem daartoe, met opgave van de te behandelen 

punten, schriftelijk het verzoek gedaan wordt door de vennootschap of door de houders van ten 

minste een tiende gedeelte van de nog uitstaande obligaties. 

Indien de trustee binnen veertien dagen, nadat bedoeld verzoek hem werd gedaan, de algemene 

vergadering niet op de voorschreven wijze zal hebben bijeengeroepen op een termijn van ten hoogste 

veertien dagen na de dag der bijeenroeping, alsmede bij ontstentenis van de trustee, zal/zullen de 

vennootschap, respectievelijk de in het eerste lid van deze bepaling bedoelde obligatiehouders tot die 

bijeenroeping kunnen overgaan. 

b. De trustee is in ieder geval verplicht een algemene vergadering van obligatiehouders bijeen te 

roepen, op de hiervoor sub 11 omschreven wijze, indien de stichting de voorafgaande goedkeuring 

nodig heeft van de algemene vergadering van obligatiehouders als bedoeld in artikel 12. 

Vergadering van obligatiehouders 

14. De algemene vergaderingen van obligatiehouders worden gehouden in Nederland op de plaats, 

dag en uur in de oproep aan te geven. Een vergadering kan ook schriftelijk gehouden worden. Tussen 

de dag van de verzending en de dag van de vergadering van obligatiehouders zal ten minste een 

termijn van vijf kalenderdagen zitten. 

Zij worden geleid door de trustee of door een door deze aan te wijzen persoon. Is de trustee niet ter 

vergadering aanwezig en heeft hij geen persoon aangewezen die als voorzitter der vergadering zal 

optreden, alsmede wanneer een of meer der punten van behandeling betrekking heeft of hebben op 

de persoon of het beleid van de trustee, dan voorziet de algemene vergadering zelf in haar leiding. 

De punten van behandeling zullen van de dag der oproeping af ter visie liggen voor obligatiehouders 

ten kantore van de trustee en van de vennootschap. Over punten, die niet op deze wijze tevoren aan 

obligatiehouders zijn medegedeeld, worden ter vergadering geen besluiten genomen. Zij zullen zich 

door een schriftelijk gevolmachtigde ter vergadering kunnen doen vertegenwoordigen. Maakt een 

obligatiehouder van deze bevoegdheid gebruik, dan zal hij ook zelf ter vergadering mogen aanwezig 

zijn. De Trustee mag als schriftelijk gevolmachtigde van obligatiehouders optreden. 

De ter vergadering aanwezige obligatiehouders of hun gevolmachtigden moeten de presentielijst 

tekenen en daarop leesbaar vermelden hun naam, voorletters en woonplaats, benevens het aantal 

obligaties dat zij vertegenwoordigen. Bij gebreke van een of ander kunnen zij niet aan de stemming 

deelnemen en kan hun zelfs de toegang tot de vergadering door de trustee worden geweigerd. 

Elke obligatie van vijfentwintig duizend euro (€ 25.000,00) nominaal geeft recht op één stem. 

De besluiten der algemene vergadering van obligatiehouders worden genomen bij volstrekte 

meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het ter vergadering vertegenwoordigd 

aantal obligaties, een en ander behoudens het in de volgend bepaling bepaalde. 

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij staking van 

stemmen over personen beslist het lot. Indien van het ter vergadering verhandelde geen notarieel 

proces-verbaal wordt opgemaakt, worden notulen gehouden door een door de voorzitter aan te 

wijzen obligatiehouder of een door de vergadering aan te wijzen persoon. Deze notulen worden door 

de voorzitter en de voor het notuleren aangewezen persoon ondertekend. 

De op een vergadering van obligatiehouders rechtsgeldig genomen besluiten zullen bindend zijn, ook 

voor de tegenstemmers en de niet-aanwezigen. 

Ontslag trustee 

15. De trustee is bevoegd ontslag als zodanig te nemen met inachtneming van een termijn van drie 

maanden na de dag van de in het volgende lid bedoelde algemene vergadering van obligatiehouders. 

Hij zal dit voornemen moeten ter kennis brengen op een door hem uitsluitend tot dat doel en tot het 

benoemen van een nieuwe trustee bijeengeroepen algemene vergadering van obligatiehouders. 

Ook zal aan de trustee door de algemene vergadering van obligatiehouders ongevraagd ontslag 

kunnen worden verleend en daarna tot het benoemen van een nieuwe trustee kunnen worden 

overgegaan. De besluiten tot dit ongevraagd ontslag en van de daarop te volgen nieuwe benoeming 

zullen slechts kunnen worden genomen in een algemene vergadering van obligatiehouders waar ten 
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minste drie/ vierde gedeelte van de op dat ogenblik uitstaande obligaties vertegenwoordigd is en met 

een meerderheid van minstens twee/derden der geldig uitgebrachte stemmen. 

Indien op deze vergadering niet drie/vierde gedeelte der uitstaande obligaties vertegenwoordigd is, 

dan zal binnen veertien dagen daarna een tweede vergadering van obligatiehouders worden belegd, 

waarin ter voorschreven zake besluit zal kunnen worden genomen met ten minste twee/derden der 

geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal ter vergadering vertegenwoordigde obligaties. 

Indien de trustee mocht worden verklaard in staat van faillissement, om enige andere reden de vrije 

beschikking of het beheer over zijn goederen mocht verliezen mocht worden ontbonden of surséance 

van betaling mocht aanvragen, zal hij zijn hoedanigheid van trustee van rechtswege verliezen en zal 

onverwijld tot benoeming van een nieuwe trustee worden overgegaan op de wijze als hierboven is 

bepaald omtrent de benoeming na ongevraagd ontslag. 

Hetzelfde zal gelden en gelijke voorziening heeft plaats bij ontbinding der vennootschap die als 

trustee optreedt of, als deze een natuurlijk persoon is, bij diens overlijden. 

Iedere nieuw benoemde trustee zal dezelfde rechten, bevoegdheden en verplichtingen hebben als in 

deze akte ten aanzien van de thans optredende trustee zijn vermeld. 

Gebondenheid opvolgende verkrijgers 

16. Elke obligatiehouder is aan het bepaalde in deze overeenkomst gebonden, ongeacht hoe en op 

welke wijze hij zijn obligatie heeft verkregen. 

Woonplaatskeuze 

17. Voor de uitvoering van deze akte wordt door partijen woonplaats gekozen op het kantoor van de 

bewaarder van deze akte. 
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Statuten m.s. Energy Scheepvaartbedrijf CV 

 

"Naam, Zetel en Doel. 

Artikel 1. 

1. De commanditaire vennootschap draagt de naam: m.s. Energy Scheepvaartbedrijf C.V. 

en is gevestigd te Harlingen. 

2. De vennootschap heeft ten doel: 

a. het doen afbouwen, in eigendom verwerven en exploiteren van schepen of aandelen 

in schepen, in het bijzonder het zeeschip genaamd “HERM”, IMO nummer 9255787, 

hierna aangeduid als: “schip”; 

b. het aangaan van financierings- en/of andere leningsovereenkomsten met het 

bovenstaande verband houdende, alsmede het verstrekken van zekerheden terzake 

van deze financierings- en/of andere leningsovereenkomsten; 

c. alle handelingen te verrichten die met het vorenstaande in de ruimste zin verband 

houden of daartoe bevorderlijk zijn. 

Duur. 

Artikel 2. 

1. De vennootschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. 

2. De vennootschap kan worden beëindigd overeenkomstig het bepaalde in artikel 10. 

(Kapitaal)Inbreng. 

Artikel 3. 

1. Door de beherend vennoten wordt in de vennootschap ingebracht: 

a. door Energy Shipping B.V. haar kennis, arbeid en vlijt, voorzoveel nodig voor het 

beheer en de exploitatie van het schip. 

b. door J.R. Ship Management B.V. haar kennis, arbeid en vlijt, voorzoveel nodig voor 

het beheer en de exploitatie van het schip. 

2. Door de commanditaire vennoot JR Participatie IV B.V. wordt in de vennootschap 

ingebracht een bedrag in contanten groot vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00). 

3. Door de overige (nog toe te treden) commanditaire vennoten worden in de vennootschap 

ingebracht bedragen in contanten, verdeeld in participaties van éénduizend euro 

(€ 1.000,00). 

4. Met onderling goedvinden kan ieder der commanditaire vennoten meer geld of goederen in 

de vennootschap inbrengen. 

5. De vennootschap houdt voor ieder der vennoten aan een op diens naam staande: 

a. kapitaalrekening, waarop de in de vorige leden bedoelde kapitaalstorting(en) 

word(t)(en) geboekt; 

b. resultatenrekening, waarop het aandeel van een vennoot in de winst en in het verlies 

van de vennootschap wordt geboekt. 

De gemelde rekeningen zijn niet rentedragend. 

6. Negatieve saldi op de resultatenrekeningen doen geen vorderingen ten opzichte van de 

commanditaire vennoten ontstaan (geen verplichting tot bijstorting). 

7. Het te eniger tijd aanwezige vermogen zal goederenrechtelijk in eigendom toebehoren aan 

de beherende vennoot. Tussen de vennoten geldt dit vermogen economisch als 

gemeenschap. 

Besluitvorming; Vergadering van vennoten. 

Artikel 4. 

1. De beherend vennoot of een door hem aangewezen aanwezige treedt op als voorzitter van 

de vergadering van vennoten. 

2. De vennoten vergaderen zo dikwijls dit gewenst wordt door de beherende vennoot of één 

of meer der commanditaire venno(o)t(en), die (tezamen) voor meer dan twintig procent 

(20%) deelne(e)m(t)(en) in het commanditaire kapitaal. 

3. De oproepingen geschieden schriftelijk, op een termijn van ten minste zeven dagen, de 



41 

dag der oproeping en de dag der vergadering niet meegerekend, door of namens de 

voorzitter, de beherende vennoot en/of de commanditaire venno(o)t(en) die de vergadering 

wens(t)(en). Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. 

4. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter of de daartoe door hem aangewezene, 

met dien verstande dat bij afwezigheid of ontstentenis van beide de vergadering zelf in 

haar leiding voorziet. 

De notulen worden gehouden door de secretaris of degene die daartoe door de voorzitter 

van de vergadering wordt aangewezen. 

5. Is de hiervoor sub 3 vermelde termijn niet in acht genomen of zijn bij de oproep één of 

meer te behandelen punten niet vermeld, dan kunnen niettemin rechtsgeldige besluiten 

worden genomen, mits alle vennoten ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en 

niemand zich verzet. 

6. Vennoten kunnen zich ter vergadering krachtens een schriftelijke volmacht door de 

beherende vennoot of een andere commanditaire vennoot doen vertegenwoordigen. 

Een commanditaire vennoot kan voor ten hoogste vijf commanditaire vennoten als 

gevolmachtigde optreden. 

7. De besluiten van de vergadering van vennoten worden genomen met meerderheid van 

stemmen ongeacht het ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aantal 

commanditaire vennoten, tenzij in deze bepalingen een grotere meerderheid is 

voorgeschreven. 

De navolgende besluiten kunnen slechts worden genomen met een meerderheid van vijf 

en zeventig procent (75 %) van de uitgebrachte stemmen in een vergadering van vennoten 

waarin ten minste de helft van het commanditair kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is: 

a. een besluit tot goedkeuring van de verkoop van het schip; 

b. een besluit tot wijzigingen van deze overeenkomst zoals bedoeld in artikel 16; 

c. een besluit tot ontbinding der vennootschap. 

8. Indien in deze overeenkomst is bepaald dat de geldigheid van een besluit van de vennoten 

afhankelijk is van het ter vergadering vertegenwoordigd gedeelte van het commanditair 

kapitaal en dit gedeelte ter vergadering niet vertegenwoordigd is, kan een nieuwe 

vergadering worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan zeven dagen en niet later 

dan dertig dagen na die eerste vergadering, waarin het besluit kan worden genomen 

onafhankelijk van het op deze vergadering vertegenwoordigd gedeelte van het 

commanditair kapitaal, mits met de voor dat besluit geldende meerderheid van stemmen. 

Bij de oproeping tot de nieuwe vergadering moet worden vermeld dat en waarom een 

besluit kan worden genomen, onafhankelijk van het ter vergadering vertegenwoordigd 

gedeelte van het kapitaal. 

9. De kleinste commanditaire deelname geeft recht tot het uitbrengen van één stem. Iedere 

grotere commanditaire deelname geeft recht op het uitbrengen van zoveel stemmen als 

het aantal malen dat de kleinste commanditaire deelname is begrepen in deze deelname. 

Gedeelten van stemmen worden verwaarloosd. 

De beherende vennoot heeft naast een eventuele deelname in het kapitaal der 

vennootschap als zodanig één stem. De bedoelde deelname in het kapitaal der 

vennootschap door een beherend vennoot wordt voor de uitoefening van het stemrecht 

gelijk gesteld aan een commanditaire deelname zoals bedoeld in de eerste alinea van dit 

artikellid. 

10. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. 

11. Verkrijgt bij verkiezing van personen niemand bij eerste stemming de volstrekte 

meerderheid der uitgebrachte stemmen, dan wordt een tweede vrije stemming gehouden; 

verkrijgt ook dan niemand de volstrekte meerderheid, dan wordt een eindstemming 

gehouden tussen de twee personen, die bij de tweede vrije stemming beiden het grootste 

aantal stemmen verwierven of tussen de persoon, die toen het grootste en de persoon, die 

toen het naastbijgelegen aantal stemmen verwierf. Komen door gelijkheid van stemmen 
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meer dan twee personen voor de eindstemming in aanmerking, dan wordt door één of 

meer tussenstemmingen tussen hen, die bij de tweede vrije stemming een gelijk aantal 

stemmen verwierven, beslist, wie hunner in de eindstemming zal komen. 

Staken de stemmen bij een tussenstemming of bij de eindstemming, dan beslist het lot. 

12. De vennoten kunnen ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk, 

telegrafisch of per telex of telefax geschiedt, alle vennoten in het te nemen besluit gekend 

zijn en geen hunner zich tegen de wijze van besluiten verzet. Een besluit is alsdan 

genomen, indien zoveel stemmen voor het voorstel worden uitgebracht, als nodig zijn in 

een vergadering van de commanditaire vennoten, waarin alle commanditaire vennoten 

tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. 

Vergoeding(en) beherende vennoot; Winstverdeling. 

Artikel 5. 

1. Aan de beherend vennoot Energy Shipping wordt – voordat de winst verdeeld wordt 

conform lid 3 – voor de door hem verrichte werkzaamheden jaarlijkse, bij wijze van 

managementfee, een vergoeding uitgekeerd ter grootte van: 

- een vast bedrag, welk bedrag op de hierna te melden wijze wordt vastgesteld. 

In het kalenderjaar tweeduizend negentien wordt het vaste bedrag berekend vanaf de 

datum van passeren van de onderhavige akte van wijziging van de bepalingen van de 

vennootschap. Hiertoe wordt het jaarbedrag van éénhonderdtienduizend euro 

(€ 110.000,00) vermenigvuldigd met een breuk, waarvan de teller bestaat uit het 

aantal dagen in het kalenderjaar tweeduizend negentien te rekenen vanaf de datum 

van passeren van de onderhavige akte van wijziging van de bepalingen van de 

vennootschap, en de noemer bestaat uit driehonderdvijfenzestig (365). 

In het kalenderjaar tweeduizend twintig is het vaste bedrag éénhonderdtienduizend 

euro (€ 110.000,00). In de jaren volgend op het kalenderjaar tweeduizend twintig is 

het in een kalenderjaar verschuldigde vaste bedrag gelijk aan het in het voorgaande 

kalenderjaar verschuldigde vaste bedrag verhoogd met twee procent (2%); en 

- een bedrag gelijk aan vijf/tiende procent (0,5%) van het resultaat vóór afschrijving, 

met een minimum van drieduizend euro (€ 3.000,00). 

In vorenbedoelde management-fee zijn niet begrepen de door de beherende vennoot te 

maken onkosten ten behoeve van de vennootschap, zoals administratie-, vervoers- en 

soortgelijke kosten; vorenbedoelde kosten worden afzonderlijk vergoed. 

2. De beherende vennoot ontvangt verder bij verkoop van het schip van de vennootschap 

een commissie ten bedrage van twee en vijf/tiende procent (2,5%) van de verkoopprijs van 

het schip, vermeerderd met de daarover verschuldigde omzetbelasting, welke commissie 

voldaan moet worden bij ontvangst van de verkoopprijs. 

3. De winst komt toe aan de vennoten naar rato van hun kapitaaldeelname zoals 

omschreven in artikel 3. 

4. De door de vennootschap gedurende haar bestaan in enig boekjaar geleden verliezen 

worden door de vennoten gedragen overeenkomstig het in het vorige lid bepaalde, met 

dien verstande, dat de commanditaire vennoten niet gehouden zullen zijn alsnog enig 

bedrag tot dekking van geleden verliezen te storten boven het bedrag van hun deelname, 

tenzij zij met algemene stemmen anders besluiten. 

Beherende veno(o)t(en). 

Artikel 6. 

1. De beherende vennoot is bevoegd, mits handelende binnen de grenzen van het doel der 

vennootschap, voor de vennootschap te handelen en de vennootschap aan derden en 

derden aan de vennootschap te verbinden. 

2. De beherende vennoot behoeft, intern, de voorafgaande goedkeuring van de vergadering 

van vennoten voor: 

a. het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van het schip; 

b. het aangaan van borgtochten; 
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c. het berusten in rechtsvorderingen of het voeren van processen, zo eisend als 

verwerend, zullende voor het nemen van conservatoire maatregelen de voorafgaande 

goedkeuring niet vereist zijn; 

d. het aangaan van dadingen, compromissen en akkoorden; 

e. in het algemeen voor elke handeling die de som of waarde van vijfhonderd duizend 

euro (€ 500.000,=) te boven gaat, echter met uitzondering van het aangaan van 

charterovereenkomsten. 

3. De in het vorige lid bedoelde goedkeuring is niet vereist voor de handelingen van de 

beherende vennoot met betrekking tot het verwerven van het schip, het financieren van het 

schip en het in verband daarmee stellen van zekerheden, indien en voor zover zulks 

geschiedt overeenkomstig het in het aan de commanditaire vennoten verstrekte 

prospectus daaromtrent vermelde. 

De beherende vennoot is derhalve – indien en voor zover handelend overeenkomstig het 

in de in de vorige alinea bedoelde prospectus vermelde – zonder goedkeuring van de 

vergadering van commanditaire vennoten gerechtigd rechtshandelingen te verrichten met 

betrekking tot de aankoop, de bouw en de uitrusting van het schip, het aangaan van 

kredieten ter financiering van het schip en het stellen van zekerheden die daarmee 

verband houden, het sluiten van overeenkomsten terzake van het verwerven van het 

commanditair kapitaal, alsmede het sluiten van alle overeenkomsten die voor het 

verwezenlijken van het in de eerder bedoelde prospectus beschreven investeringsproject 

betreffende het schip noodzakelijk zijn. 

De commanditaire vennoten worden door ondertekening van het deelnameformulier geacht 

met in dit artikellid bedoelde rechtshandelingen in te stemmen of te hebben ingestemd. 

4. In situaties met een spoedeisend karakter waarin de goedkeuring van de commanditaire 

vennoten als bedoeld in het tweede lid niet tijdig kan worden verkregen, beslist de 

beherende vennoot als een goed reder en stelt de commanditaire vennoten van het besluit 

onverwijld op de hoogte en stelt het besluit aan de orde op de eerstvolgende vergadering 

van vennoten. 

5. Indien en voor zover de economische gerechtigheid tot het schip (zoals bedoeld in artikel 3 

lid 7) ongewijzigd blijft, heeft de beherende vennoot de bevoegdheid om het schip in een 

scheepsregister dat haar goeddunkt te boek te stellen (het onder vreemde vlag laten varen 

van het schip of “omvlaggen”), waaronder begrepen het leveren van de juridische 

eigendom van het schip aan een door de beherende vennoot speciaal daartoe in het leven 

geroepen rechtspersoon naar het recht van het land van bedoeld scheepsregister. De in de 

vorige zin aangeduide rechtspersoon dient een doelstelling te hebben welke – voor zover 

het mogelijk is naar het vigerende recht – gelijk is aan die van de beherende vennoot, 

terwijl haar (in aandelen verdeeld) kapitaal dient toe te behoren aan de beherende vennoot 

of haar aandeelhoud(st)er(s). In de voormelde bevoegdheid is tevens begrepen het in 

verband met het “omvlaggen” van het schip bezwaren van het schip met hypotheek en/of 

soortgelijke zekerheidsrechten. 

6. De beherende vennoot mag zonder toestemming van de vergadering van vennoten: 

a. niet werkzaam zijn ten behoeve van een andere onderneming dan die van de 

vennootschap; 

b. zich niet verbinden als borg of hoofdelijk medeschuldenaar en zich ook niet op andere 

wijze verbinden voor de verplichtingen van derden. 

7. De beherende vennoot geeft aan ieder der vennoten te allen tijde op diens verlangen 

informatie omtrent de vennootschap. 

8. De beherende vennoot is verplicht de aanwijzingen van de vergadering van vennoten op te 

volgen omtrent de algemene lijnen van het te volgen financiële, sociale en economische 

beleid en van het personeelsbeleid in de vennootschap. 

Boekjaar; Jaarrekening. 

Artikel 7. 
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1. Het boekjaar der vennootschap valt samen met het kalenderjaar. 

2. De beherende vennoot is verplicht binnen vijf maanden na afloop van elk boekjaar een 

balans en een winst- en verliesrekening -de jaarrekening- op te maken en door een 

registeraccountant voor rekening van de vennootschap te doen controleren. 

Een afschrift van de jaarrekening en van de accountantsverklaring worden door de 

beherende vennoot aan ieder van de commanditaire vennoten toegezonden. 

3. De jaarrekening dient te worden vastgesteld in een binnen zes maanden na afloop van het 

boekjaar te houden vergadering van vennoten. 

Winstreservering; Uitkering. 

Artikel 8. 

1. De winst is ter beschikking van de vergadering van vennoten, met dien verstande dat 

reservering zal plaatshebben, tenzij de vergadering van vennoten anders besluit. Indien de 

vergadering van vennoten besluit de winst uit te keren, dan geschiedt deze uitkering zo 

spoedig mogelijk. 

2. Er vindt geen winstuitkering plaats indien en zolang het over enig voorafgaand jaar 

geleden verlies niet zal zijn aangezuiverd. 

Overdracht participatie. 

Artikel 9. 

1. Toetreding van één of meer andere vennoten (vervanging daaronder begrepen) alsmede 

elke overdracht of overgang van een participatie van een vennoot is niet mogelijk, tenzij 

met toestemming van alle vennoten van de vennootschap. 

Indien voor een toetreding, vervanging, overdracht of overgang aan vorenbedoelde 

vennoten schriftelijk of via een langs elektronische weg toegezonden bericht toestemming 

is gevraagd en die toestemming door geen der vennoten binnen vier weken wordt 

geweigerd, mag ervan worden uitgegaan dat de toestemming unaniem is verleend. De 

genoemde termijn gaat lopen op de dag na die waarop aan alle participanten schriftelijk of 

via een langs elektronische weg toegezonden bericht toestemming is gevraagd. 

Onder de in dit lid bedoelde toetreding, vervanging of overdracht valt niet de 

rechtsopvolging tengevolge van overlijden, zoals hierna in artikel 13 bedoeld. 

2. Ook voor verpanden of anderszins bezwaren van zijn participatie behoeft een vennoot de 

in het vorige lid vermelde voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere vennoten. 

3. Een commanditair vennoot treedt uit de vennootschap door overdracht van de participatie 

van de betrokken commanditaire vennoot overeenkomstig het in lid 5.a en volgende van dit 

artikel bepaalde, met inachtneming van hetgeen in het eerste lid is bepaald. 

4. In het geval de betreffende commanditaire vennoot zijn participatie wenst over te dragen 

aan zijn echtgeno(o)t(e) casu quo geregistreerd partner danwel één of meer van zijn 

afstammelingen, respectievelijk de rechtspersoon waarin hij een overheersende 

zeggenschap heeft; danwel de betreffende commanditaire vennoot (rechtspersoon) de 

participatie wenst over te dragen aan de meerderheidsaandeelhouder van die 

rechtspersoon, is de in lid 5.a en volgende van dit artikel vermelde aanbiedingsverplichting 

niet van toepassing. In een zodanig geval blijft wel het in eerste lid van dit artikel (omtrent 

het toestemmingsvereiste van alle overige vennoten) bepaalde onverminderd van kracht. 

De niet tot aanbieding verplichte vennoot dient in dat geval binnen twee maanden nadat de 

toestemming van de medevennoten is verkregen of geacht te zijn verkregen de overdracht 

van de participatie(s) te hebben geëffectueerd, bij gebreke waarvan alsnog een 

aanbiedingsplicht conform lid 5.a en volgende van dit artikel ontstaat. 

5. a. Iedere commanditaire vennoot die zijn participatie wenst te vervreemden, hierna ook 

te noemen: de aanbiedende vennoot, is gehouden om deze participatie voorlopig aan 

te bieden aan zijn mede-venno(o)t(en), door middel van een aangetekend schrijven, 

gericht aan de beherend vennoot Energy Shipping B.V., welke laatste verplicht is dit 

aanbod binnen vier weken na de dag van ontvangst schriftelijk of via een langs 

elektronische weg toegezonden bericht ter kennis te brengen van de medevenno( 
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o)t(en). 

Genoemde aanbieding kan alleen geschieden binnen twee maanden nadat de 

jaarrekening van de vennootschap door de vergadering van vennoten is vastgesteld. 

b. De venno(o)t(en), die het aanbod voorlopig wil(len) aanvaarden, moet(en) hiervan bij 

aangetekend schrijven aan de beherend vennoot Energy Shipping B.V. doen blijken 

binnen één maand na de dag dat de beherend vennoot Energy Shipping B.V. het 

aanbod ter kennis van de mede-venno(o)t(en) heeft gebracht. 

c. De prijs van de te vervreemden participatie is gelijk aan de waarde in het economisch 

verkeer, welke zal worden vastgesteld door partijen in onderling overleg. 

Indien partijen binnen zes weken na verzending van de in lid b bedoelde mededeling 

niet tot overeenstemming komen over de prijs waarvoor de aangeboden participatie 

zal worden overgenomen, dan zal deze bindend worden vastgesteld door de 

beherend vennoot Energy Shipping B.V. 

Indien de aanbiedende vennoot of gegadigde een vennootschap is die met de 

beherend vennoot Energy Shipping B.V. gerelateerd is respectievelijk de beherend 

vennoot Energy Shipping B.V. zelf gegadigde is, dan zal deze prijs worden 

vastgesteld door een deskundige, die in onderling overleg wordt aangewezen. Bij 

gebreke van overeenstemming over vorenbedoelde aanwijzing geldt de in artikel 14 

bedoelde arbitrage. 

d. Na de vaststelling van de waarde zullen de aanbiedende vennoot en de gegadigde(n) 

binnen één maand aan de beherend vennoot Energy Shipping B.V. bij aangetekend 

schrijven moeten berichten of het voorlopige aangebodene definitief wordt 

aangeboden, respectievelijk wordt aanvaard. 

Indien meer vennoten gegadigd zijn, dan er voor hen aan participaties beschikbaar 

zijn, zullen de aangeboden participaties voor zover mogelijk tussen hen worden 

verdeeld in verhouding tot het aantal dat ieder van de gegadigden reeds bezit. 

Voorzover deze verdeling niet mogelijk is, beslist het lot. Degene, aan wie bij loting 

een participatie is toegewezen, neemt niet verder aan de loting deel. 

e. De beherend vennoot Energy Shipping B.V. stelt vervolgens de aanbiedende vennoot 

en uiteindelijke gegadigde(n) zo spoedig mogelijk in kennis van de totstandkoming 

van de overeenkomst. 

f. Geeft geen der mede-venno(o)t(en) binnen de in lid b. casu quo lid d. gestelde termijn 

te kennen dat hij het aanbod (definitief) aanneemt, is de aanbiedende vennoot 

gedurende de tijd van zes maanden na vaststelling der waarde vrij om het 

aangebodene aan een derde over te dragen, mits hij hiervoor de toestemming van alle 

overige vennoten verkrijgt op de wijze als bepaald in het eerste lid van dit artikel en 

ook aan alle overige in dit artikellid bedoelde voorwaarden is voldaan. 

Indien evenwel de aanbiedende vennoot alsdan het aangebodene tegen een lagere 

prijs dan de vastgestelde waarde wenst over te dragen, zal hij verplicht zijn het 

aangebodene tegen deze lagere prijs aan de andere mede-venno(o)t(en) aan te 

bieden, met overeenkomstige toepassing van het in dit lid 5.a tot en met 5.e van dit 

artikel bepaalde. 

g. De beherend vennoot Energy Shipping B.V. is gerechtigd ter zake van de aanbieding 

en verkoopprocedure kosten in rekening te brengen aan de aanbiedende vennoot. 

h. Een overname als in lid 5.a en volgende bedoeld is tegenover de vennootschap van 

kracht, indien en zodra zij bij aangetekend schrijven aan de beherend vennoot Energy 

Shipping B.V. ter kennis is gebracht dan wel door hem is erkend. 

Einde (deelname) vennootschap. 

Artikel 10. 

1. De vennootschap eindigt indien de vennoten daartoe besluiten en wel op het door hen bij 

dat besluit te bepalen tijdstip. 

2. In geval een vennoot: 
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a. in staat van faillissement wordt verklaard; 

b. wordt ontbonden in geval de vennootschap een rechtspersoon is; 

eindigt de vennootschap niet doch eindigt uitsluitend de vennootschappelijke band met de 

betrokken vennoot. 

3. In geval één of meer venno(o)t(en) ontbinding vorder(t)(en) op grond van artikel 7A:1684 

Burgerlijk Wetboek kan de rechter één of meer vennoten doen uittreden zonder de 

vennootschap te ontbinden. 

Artikel 11. 

1. Bij het eindigen der vennootschap is ieder der vennoten gerechtigd in het vermogen der 

vennootschap voor het bedrag waarvoor hij in de boeken der vennootschap is 

gecrediteerd, vermeerderd of verminderd met zijn aandeel in de behaalde winst casu quo 

het geleden verlies, met dien verstande, dat: 

a. de commanditaire vennoten niet tot bijstorting verplicht zijn, een en ander blijkens de 

balans en winst- en verliesrekening, opgemaakt per de datum van het eindigen der 

vennootschap; 

b. hetgeen na de voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de 

vennootschap is overgebleven wordt: 

(i). allereerst en zo mogelijk aan de andere commanditaire vennoten dan JR 

Participatie IV B.V., of diens rechtsopvolger onder algemene of bijzondere titel, 

wordt uitgekeerd: het door deze commanditaire vennoten in de vennootschap 

ingebrachte kapitaal, verminderd met de reeds in vorige jaren aan deze 

commanditaire vennoten uitgekeerde winsten van de vennootschap; 

(ii). vervolgens en zo mogelijk aan JR Participatie IV B.V., of diens rechtsopvolger 

onder algemene of bijzondere titel, wordt uitgekeerd: het door JR Participatie IV 

B.V., of diens rechtsopvolger onder algemene of bijzondere titel in de 

vennootschap ingebrachte kapitaal, verminderd met de reeds in vorige jaren aan 

JR Participatie IV B.V., of diens rechtsopvolger onder algemene of bijzondere titel 

uitgekeerde winsten van de vennootschap; 

(iii). vervolgens zal het na toepassing van het vorenstaande eventueel nog resterende 

gedeelte worden uitgekeerd aan de commanditaire vennoten, die hierin 

gerechtigd zijn in evenredigheid van het bedrag hunner participatie. 

2. De activa worden op de slotbalans opgenomen voor de waarde in het economische 

verkeer. 

3. Artikel 7 lid 2 is van overeenkomstige toepassing op het onderhavige artikel. 

Artikel 12. 

1. Indien de vennootschap ten aanzien van één of meer vennoten eindigt, blijft de 

vennootschap bestaan en worden haar zaken door de overige vennoten voortgezet. 

2. De voortzettende venno(o)t(en) heeft/hebben alsdan het recht alle activa der vennootschap 

over te nemen of zich te doen toescheiden, onder verplichting alle passiva van de 

vennootschap voor zijn of hun rekening te nemen en om aan de uitgetredene(n) uit te 

keren de waarde van zijn of hun aandeel in de vennootschap en al hetgeen hij of zij verder 

ten laste van de vennootschap te vorderen heeft of hebben. 

3. De waarde van het aandeel zal worden vastgesteld door een balans en een winst- en 

verliesrekening, op te maken naar de dag, waarop de vennootschap ten aanzien van de 

uitgetreden venno(o)ten is geëindigd; artikel 7 lid 2 is van overeenkomstige toepassing. 

4. Het door de voortzettende vennoot of vennoten aan de uitgetredene(n) verschuldigde 

bedrag zal te allen tijde kunnen worden afgelost, doch niet anders kunnen worden opgeëist 

dan in vijf (5) gelijke jaarlijkse termijnen, voor het eerst één jaar nadat de vennootschap ten 

aanzien van de uitgetredene(n) is geëindigd en vervolgens van jaar tot jaar. 

5. Over het nog verschuldigde bedrag moet een rente worden betaald, gelijk aan het de door 

de Europese Centrale Bank gehanteerde Euribor voor de betreffende periode, 

vermeerderd met één, te voldoen in halfjaarlijkse termijnen, voor het eerst zes maanden na 
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het eindigen der vennootschap. 

Overlijden. 

Artikel 13. 

In geval van overlijden van een commanditaire vennoot-natuurlijk persoon, zal (zullen) 

degene(n) die tot het aandeel van de erflater gerechtigd is (zijn) de commanditaire 

vennootschap voor het nagelaten aandeel voortzetten. 

Onverdeeldheid. 

Artikel 14. 

Indien een aandeel in de vennootschap tot een onverdeeldheid is gaan behoren moeten de 

eigenaren schriftelijk een persoon aanwijzen om hen tegenover de vennootschap te 

vertegenwoordigen. 

Wijzigingen der bepalingen. 

Artikel 15. 

Deze overeenkomst kan te allen tijde worden gewijzigd bij een daartoe met in achtneming van 

het in artikel 4 lid 7 genomen besluit, met dien verstande dat tot de navolgende wijzigingen 

slechts met algemene stemmen kan worden besloten in een vergadering waarin het gehele 

commanditaire kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is: 

a. wijziging van het doel der vennootschap; 

b. wijziging in de gerechtigdheid tot de winst en het liquidatiesaldo; 

c. wijziging van de inbrengverplichting of invoering van enigerlei andere aanvullende 

verplichting van een commanditaire vennoot. 

Ontbinding. 

Artikel 16. 

De vennootschap kan worden ontbonden bij een daartoe met in achtneming van het in artikel 4 

lid 7 genomen besluit. 

Geschillen. 

Artikel 17. 

1. Alle geschillen betreffende de commanditaire vennootschap zullen met uitsluiting van de 

gewone rechter in hoogste ressort worden onderworpen aan het oordeel van een 

commissie van bindend advies. 

2. Deze commissie zal haar bindend advies geven volgens de regelen van goede trouw en 

billijkheid zonder aan de straffe regelen van het recht te zijn gebonden. 

3. Deze commissie, die zal bestaan uit drie personen, zal door partijen in onderling overleg 

worden benoemd of, bij gebreke van overeenstemming daaromtrent, door de president van 

de Rechtbank in het Arrondissement waar de commanditaire vennootschap alsdan 

gevestigd is, op verzoek van de meest gerede partij. Geen overeenstemming wordt onder 

meer geacht aanwezig te zijn, indien de benoeming van de commissie niet binnen een 

maand na daartoe door één der partijen aan de andere partij bij aangetekend schrijven 

gedaan verzoek, heeft plaatsgehad. 

4. Een geschil is aanwezig, wanneer één der partijen verklaart dat dit het geval is. 

5. De commissie is verplicht alle belanghebbenden, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling te 

horen. 

6. Alle belanghebbenden hebben de bevoegdheid zich door raadslieden te laten bijstaan. 

7. De commissie heeft de bevoegdheid getuigen en deskundigen te horen en openlegging of 

onderzoek van boeken en bescheiden te vorderen. 

8. Bij haar advies zal de commissie tevens het bedrag van de kosten bepalen, alsmede wie 

van partijen deze kosten moet dragen. 

9. Zij heeft de bevoegdheid de kosten geheel of ten dele over alle partijen te verdelen of deze 

kosten geheel of gedeeltelijk ten laste van de commanditaire vennootschap te brengen. 

10. De wijze van behandeling zal door de commissie zelfstandig worden bepaald. 

11. De uitspraak der commissie geldt als een bindend advies, waaraan alle partijen zijn 

gehouden, en welke de kracht heeft van een tussen partijen gesloten overeenkomst, ook 
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wat de kosten betreft. 

12. Al hetgeen hiervoor in het onderhavige artikel 17 wordt bepaald, is niet van toepassing in 

de situatie dat één of meer vennoten zich niet kunnen vinden in een conform de 

vennootschapsbepalingen genomen besluit van de vergadering van vennoten. Een 

dergelijk besluit is bindend voor alle vennoten.” 

Slotbepalingen 

1. De kosten van deze akte zijn voor rekening van de vennootschap. 

2. Op de vennootschap en de bepalingen waarop zij is aangegaan is Nederlands recht van 

toepassing. 


