Effecten coronavirus (COVID-19) op Old Liquors
17 maart 2020
Terwijl het coronavirus (COVID-19) het nieuws in Nederland en over de hele wereld blijft regeren,
willen wij u informeren wat dat betekent voor uw belegging in zeldzame en oude dranken.
Wij kunnen u geruststellen
De flessen met oude dranken van Old Liquors hebben al meer dan driehonderdjaar zware oorlogen,
revoluties en ook een epidemie zoals de Spaanse griep doorstaan en zijn daarna gewoon in waarde
blijven stijgen. Gelet op dat verleden kan er naar onze verwachting ook na deze corona-epidemie en
de daarna verwachte economische recessie een positieve waardeontwikkeling ontstaan op de langere
termijn.
Crisis is ook een kans
De turbulentie in de markt zal als resultaat hebben dat drankveilingen, restaurants, verzamelaars en
handelaren hun afnemers van dure exclusieve dranken zien teruglopen en andere manieren zoeken
om daarvoor alsnog kopers te vinden.
Om die reden past Old Liquors haar beleid niet aan, anders dan dat wij NU OP VEILINGEN GAAN KOPEN
TEGEN LAGERE PRIJZEN, en vervolgens de ‘storm’ over ons heen laten komen.
Juist nu extra beleggen
De vijftigjarige ervaring van Bay van der Bunt heeft geleerd dat de prijzen van zeldzame en oude
dranken samenhangen met de beweging van de aandelenmarkten tijdens een financiële crisis.
Bay van der Bunt is met Old Liquors Invest een calculerende inkoper van oude dranken en ziet juist nu
kansen in een veranderende markt. Dat betekent dat Old Liquors Invest met voldoende liquiditeit
binnenkort zeldzame dranken tegen lage prijzen kan inkopen en deze prijzen stijgen zodra de storm is
uitgeraasd.
Geen rozengeur en maneschijn
Het was een praktische tegenslag dat President Donald Trump al het personenverkeer vanuit de EU
vanaf 13 maart voor dertig dagen heeft stilgelegd om daarmee verspreiding van het coronavirus tegen
te gaan. De heer Evert van der Bunt, directeur van Old Liquors Inc, woont inmiddels in Florida en werkt
daar aan de inrichting van het verkoopkantoor en de opbouw van een nieuwe Cognachal als
showroom.
Met het laatste vliegtuig is vrijdag nog een monteur uit Nederland naar Miami gevlogen om geen
vertraging op te lopen met de opbouw. Wel bestaat de kans dat door het gebrek aan mankracht de
perspresentatie in de USA, vertraging oploopt.
Het sociale-, en uitgaansleven op onze thuismarkt de VS wordt net als in Nederland en omringende
landen aan banden gelegd en zal de vraag naar exclusieve producten mogelijk enige tijd vertragen.
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HONG KONG
De ontwikkeling van de verkoopactiviteiten door Old Liquors Asia Ltd. in Hong Kong staan tijdelijk even
stil, vanwege de protesten en politieke onrust i.v.m. de nieuwe uitleveringswet. Deze calamiteit werd
vrijwel direct opgevolgd door de uitbraak van coronavirus op het grondgebied van Hong Kong.
Zodra het coronavirus zich in China en de USA niet meer uitbreidt en het economische en
maatschappelijke leven stabiliseert begint Old Liquors weer met de verkoop. De verkoop aan rijke en
zeer kapitaalkrachtige Chinese en Amerikaanse consumenten veerde ook na de economische recessie
in 1987 en 2008 weer snel op.
Na elke crisis blijkt dat vermogende verzamelaars hun koopgedrag niet aanpassen en nog steeds
vermogend zijn zodra de economische-storm is gaan liggen. De vertraging voor Old Liquors bedraagt
naar verwachting ca. zes tot negen maanden.
Wij houden u in de komende tijd op de hoogte van alle belangrijke ontwikkelingen binnen de groep
van samenwerkende Old Liquors bedrijven.
Vanzelfsprekend blijven de rente-, en aflossingsverplichtingen van de uitgevende instellingen aan u
bestaan en maken wij ons over de waardeontwikkeling van de voorraad zeldzame en oude flessen
drank geen zorgen. De waarde van het onderpand dekt ruimschoots onze aflossingsverplichtingen.
Vertrouwende u hiermee naar tevredenheid te hebben geïnformeerd.
Inmiddels verblijven met vriendelijke groet,
Directie en bestuur
Old Liquors Invest I, II, III B.V.
Bay van de Bunt (directeur)
Bart Laming (sales director Old Liquors Inc.)
Heeft u dringende vragen voor Bay of Bart, Bel met: 076-5416227
Voor al uw vragen, commentaren, suggesties over onze aanpak: invest@oldliquors.com
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