Nieuwsbrief over de gevolgen van het coronavirus
voor Old Liquors Invest Obligatiehouders, 30 maart 2020
De corona problematiek en de daaropvolgende financiële crisis heeft een grote impact op de
Nederlandse, Amerikaanse Europese en ook de wereldeconomie.
Hiervoor komt de Nederlandse alsook de Amerikaanse overheid en de ECB (Europese Centrale Bank)
met een groot pakket aan noodmaatregelen om deze economieën te ondersteunen.
Daarnaast roept de ECB bedrijven op voorlopig geen dividend (in ons geval rentes) uit te keren om
daarmee de liquiditeit van het bedrijf niet in gevaar te brengen. In lijn daarmee is het ook voor Old
Liquors Invest I, II en III noodzakelijk om ons rente-, en liquiditeitsbeleid daarop aan te passen en alle
rentes en aflossingen voorlopig op te schorten tot 31 december 2020.
Vanzelfsprekend blijven de opgeschorte rente-, en aflossingsverplichtingen aan u bestaan. De waarde
van de handelsvoorraad zeldzame en oude flessen dranken dekt in elke geval ruimschoots onze
aflossingsverplichtingen.
Helaas is onze monteur, die speciaal voor de opbouw van de nieuwe Cognachal naar Florida was
gegaan, vanwege het Coronavirus na enkele dagen weer teruggevlogen om bij zijn familie te zijn. Mede
hierdoor en het feit dat ook in Florida het maatschappelijke en economische verkeer en het reizen
naar de USA is beperkt, ligt de inrichting van het kantoor en Cognachal in Florida voorlopig stil.
Wij hebben geen zicht op het moment dat de verkoopt van de handelsvoorraad weer op gang komt,
maar gelet op de woorden van de president van de Verenigde Staten van Amerika zullen de grootste
beperkende maatregelen binnen afzienbare tijd worden afgebouwd en kan het leven weer zijn
dagelijkse gang oppakken.
Om die reden verwachten wij dat ook de markt in de Verenigde Staten, Azië en Europa, na het einde
van dit jaar weer op gang komen en vermogende kopers aan een inhaalslag gaan beginnen.
In Wuhan, de brandhaard van het Corona-virus, komt het economische en ook het luxe leven weer
opgang en blijken exclusieve winkels met luxe producten zoals Gucci en Chanel druk te worden
bezocht. Ook is ondanks de crisis bij het veilinghuis Christies in Hong Kong op 28 maart een fles wijn
uit 1999 van het merk Romanée-Conti verkocht voor US$ 55.000. Diezelfde fles wordt door een luze
slijterij in Hong Kong aangeboden voor US$ 95.000.
Wij vragen uw begrip voor onze beleidsaanpassingen en het beschikbaar houden van voldoende
liquiditeit en vertrouwen u hiermee naar tevredenheid te hebben geïnformeerd.
Volledigheidshalve verwijzen wij u naar onze eerdere nieuwsbrief, dd. 17 maart j.l. en verzoeken u
vriendelijk eventuele vragen per email aan ons voor te leggen. Emailadres: info@oldliquorsinvest.com
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