Nieuwsbrief 1 mei 2021 voor Obligatiehouders
Old Liquors Invest I, II en III
Betreft: rente en aflossing van obligaties en het kiezen van een nieuw bestuur voor de
stichtingen Obligatiehouders Old Liquors Invest I, II en III
Geachte belegger,
Kiezen nieuw bestuur Stichting Obligatiehouders Old Liquors Invest I, II en III
Het bestuur van de Stichting Obligatiehouders Old Liquors Invest I, II en III nodigt u uit tot het
voordragen van twee geschikte kandidaten om als hoofdbestuur de belangen van alle
obligatiehouders te vertegenwoordigen. De kandidaten dienen over een bedrijfseconomische
of juridische achtergrond te beschikken. Ter vermijding van partijdigheid treedt de heer Bay
van der Bunt na aanstelling van het nieuwe bestuur af. Als obligatiehouder bepaald u daarmee
de wijze waarop uw belangen op de meest professionele en onpartijdige manier worden
vertegenwoordigt.
Toelichting financiële situatie
In deze nieuwsbrief leest u meer over de financiële situatie waarin de Old Liquors Invest
bedrijven zich op dit moment bevinden en om voor eind van dit jaar tot betaling van rentes
en terugbetaling van obligatieleningen over te gaan.
Ondanks dat de corona pandemie in de westerse landen in het komende najaar redelijk onder
controle lijkt te gaan komen zijn de economische vooruitzichten in het algemeen, en daarmee
ook voor Old Liquors Invest en de daarmee gelieerde Nederlandse bedrijven, niet positief.
Om voor u als obligatiehouder een volledig beeld te krijgen van de huidige stand van zaken en
toekomstige oplossingen is het voor u van belang om alle met u gevoerde correspondentie en
informatie, waaronder eveneens de nieuwsbrieven en de jaarrekeningen, goed in beeld te
hebben en dient u deze hierbij als integraal herhaald en ingelast te beschouwen.
In het jaarverslag 2019 heeft Old Liquors Invest haar verwachting uitgesproken dat de vraag
van verzamelaars en consumenten, ook na de coronacrisis, de komende vijf jaar zal blijven
stijgen, maar dat de verkopen na de coronacrisis (en die is momenteel nog volop aanwezig)
sterk vertraagd op gang zal gaan komen, alsook dat de verkoop van oude dranken in de
komende jaren in Noord-Amerika, Azië en China zal blijven plaatsvinden.

Ook is in datzelfde jaarverslag vermeld dat Old Liquors Invest haar handelsvoorraad oude
dranken in 2019 heeft verkocht aan de Nederlandse vennootschap Rare Spirits B.V., welke de
oude dranken door het Amerikaanse bedrijf Old Liquors Inc, door derden laat aanbieden.
Orderportefeuille
Tot 31 december 2019 had het Amerikaanse bedrijf Old Liquors Inc orders en aanvragen voor
een bedrag van ca. $ 1.000.000 in portefeuille en tot 31 december 2020 voor een bedrag van
ca. $ 1.750.000.
Deze orders konden, ten gevolge van de corona-pandemie en de reisbeperking van en naar
de USA, alsmede door een aantal niet voorzienbare oorzaken niet tijdig worden uitgeleverd
waardoor deze orderstroom bijna geheel is opgedroogd. Vanaf 1 april 2021 zijn er bij het
Amerikaanse bedrijf enkele orders binnengekomen en uitgeleverd voor een totaalbedrag van
$ 75.000 welke de kosten van het bedrijf in het geheel niet konden dekken.
Wijziging van activiteiten op de Amerikaanse markt
Wegens gebrek aan financiële middelen, orders en toekomstperspectief heeft het
Amerikaanse bedrijf Old Liquors Inc per eind februari haar personeel ontslagen en de huur
van haar magazijn en kantoren opgezegd en staat de voorraad oude dranken opgeslagen in
een ‘douane’ magazijn. Vanuit dat magazijn worden eventuele orders uitgeleverd.
Feitelijk heeft het Amerikaanse bedrijf haar activiteiten gestaakt en is zij vanuit die positie nu
op zoek naar Amerikaanse joint venture partners met kennis en ervaring in de drankenhandel
op de Amerikaanse markt, zogenaamde ‘dranken distributeurs’. Deze distributeurs gaan
vervolgens de oude dranken van het Amerikaanse bedrijf Old Liquors Inc in voorraad houden
en op de Amerikaanse markt aanbieden en uitleveren.
Betalingsonmacht
Zoals in voorgaande informatie met alle beleggers is gecommuniceerd zijn de bedrijven Old
Liquors Invest I, II en III primair afhankelijk van de cashflow van Rare Spirits B.V. Dit bedrijf is
op haar beurt volledig afhankelijk van de verkopen van oude dranken door het Amerikaanse
bedrijf Old Liquors Inc. Daarnaast hebben de Nederlandse bedrijven in het geheel geen invloed
op de verkopen op de Amerikaanse markt.
Op dit moment zijn er dus geen vooruitzichten op verbetering van de markt en kan Old Liquors
Invest om die reden nog steeds niet aan haar rente en aflossingsverplichtingen voldoen,
omdat er op korte termijn geen financiële middelen voor haar beschikbaar komen.
Om die reden vraagt Old Liquors Invest aan alle beleggers nogmaals akkoord te gaan met
uitstel van betaling van rentes en aflossing, omdat zij geen andere mogelijkheid heeft dan
betaling van alle rente en aflossingsverplichtingen op te schorten tot het moment dat er
gelden vanuit Amerika richting Old Liquors Invest en de overige vennootschappen op gang
komt.

Old Liquors Invest erkend dat zij hiermee formeel gezien in gebreke is jegens haar
obligatiehouders, c.q. schuldeisers en hebben deze daarmee een rechtsgeldige titel om hun
vorderingen civielrechtelijk af te dwingen.
Echter Old Liquors Invest vraagt haar obligatiehouders dit niet te doen, omdat daarmee de
problemen voor alle betrokkenen niet worden opgelost doch slechts verergeren. Daarnaast
zal dat een faillissement van alle Nederlandse bedrijven en van Bay van der Bunt in privé
inhouden, zonder dat dit enig uitbetalingsvoordeel oplevert voor de obligatiehouders.
Overigens heeft een meerderheid van de Obligatiehouders bevestigd begrip te hebben voor
de ontstane situatie en de financiële gevolgen van de coronacrisis en akkoord te gaan met
uitstel van betaling volgens onderstaand model.
Verkoop van de totale voorraad oude dranken
Het Amerikaanse bedrijf Old Liquors Inc en de Nederlandse vennootschap Rare Spirits B.V., in
hoedanigheid als contractspartij van Old Liquors Inc, zijn overeengekomen dat het
internationaal bekende veilinghuis Christies voor 15 juni van dit jaar een veilingtaxatiewaarde
afgeeft voor de totale voorraad oude dranken.
Deze prijswaardering zal bestaan uit:
a. waardering bij een verkoop van de voorraad oude dranken in een partij en in een keer;
b. waardering waarbij de verkoop wordt verdeeld over meerdere veilingen voor 31 -12-2021;
c. waardering bij verkoop, welke wordt verdeeld over meerdere veilingen in Europa, Hong
Kong en de Amerikaanse markt, binnen een periode van maximaal drie jaar.
d. Verkoop door Old Liquors Inc via haar webshop aan luxe slijterijen binnen 5 jaar.
Persoonlijke boodschap aan van Bay van der Bunt alle obligatiehouders
Helaas wil een aantal beleggers niet akkoord gaan met het verzoek om de te betalen rente en
aflossing van hun obligaties uit te stellen tot het moment dat er verkopen van flessen
plaatsvind en vandaaruit de verschuldigde betalingen kunnen gaan plaatsvinden.
Zonder mijn verantwoordelijkheid als direct en/of indirect aandeelhouder en directeur van
alle aan Old Liquors Invest gelieerde ondernemingen (zie organogram) te willen ontlopen, of
mij te verschuilen achter de corona pandemie geef ik u onderstaand een overzicht van de
feiten en gebeurtenissen en hoe mijn bedrijven in deze onoverkomelijke financiële
problematiek terecht zijn gekomen.
Ter voorkoming van onomkeerbare besluiten van een aantal Obligatiehouders om de
vervallen rentes en obligatielening met onmiddellijke ingang op te eisen, verzoek ik u beleeft
zich uitsluitend te baseren op feiten en omstandigheden die hebben geleid tot de huidige
financiële situatie en niet op de persoon Bay van der Bunt.
Een aantal beleggers vinden mijn toelichting op de oorzaak van het uitblijven van tijdige
terugbetaling van rente en aflossing niet relevant en willen juridische stappen ondernemen
om terugbetaling af te dwingen. Daarnaast menen een aantal beleggers onwelgevallige
verwensingen en bedreigingen aan mij persoonlijk te moeten uitten.

Omdat al onze telefoongesprekken voor trainingsdoeleinden worden opgenomen liggen deze
bedreigingen vast. Om die reden heb ik helaas moeten besluiten om geen enkel telefonisch
en of persoonlijk gesprek meer aan te gaan met beleggers en uitsluitend schriftelijk, maar wel
in alle openheid, te communiceren.
Ik heb en wil niets voor u verbergen, maar ik ben ook maar een mens die, net als u, het leven
op orde dacht te hebben. Een onverwachte corona pandemie heeft dit voor ons allemaal
volledig op z’n kop gezet. Ik vraag u daarom beleeft uitsluitend onderstaande feiten en
gebeurtenissen mee te laten wegen in uw beslissingen.
In voorgaande jaren waren de toekomstverwachtingen voor de Amerikaanse economie en ook
voor Hong Kong, positief. Om die reden heb ik, als directie van de vennootschappen Old
Liquors Invest I, II en III B.V., alsook vanuit mijn holding-vennootschap OL Holding B.V.,
waarvan ik 100% aandeelhouder ben, alle kaarten gezet op het scheiden van risico en verkoop
van alle oude dranken op deze twee gescheiden continenten.
Het beleid (scheiden van risico) was erop gericht om medio 2019, 50% van de voorraad oude
dranken van Old Liquors Invest I, II en III B.V., in Hong Kong en 50% in Amerika op de markt te
laten verkopen.
Vanuit een aaneenschakeling van praktische zaken en een keten van export en
importvereisten per land, is besloten om eerst alle flessen oude dranken in één partij te
verkopen en te leveren aan de Nederlandse vennootschap Rare Spirits B.V. Hiermee ontstond
één exporterende partij, hetgeen de vereiste export en import-documentenstroom aanzienlijk
vereenvoudigde.
Naast de verkoop van de flessen oude dranken heeft Rare Spirits in 2019 twee replica’s van
de antieke Cognac-kelder in Breda nagebouwd, waarvan er één aan Old Liquors Asia Ltd., in
Hong Kong en één aan Old Liquors Inc in de USA waren verkocht. Deze replica-kelders
moesten door Rare Spirits ter plaatse worden opgebouwd en ‘turn-key’ opgeleverd, compleet
met alle flessen in de juiste schappen.
Tijdens het oplopen van de sociale en politieke onlusten in Hong Kong heb ik op het
allerlaatste moment, op basis van risicomijdende overwegingen, besloten om de flessen oude
dranken en de Hong Kong replica Cognac-kelder niet naar Hong Kong te leveren maar ook naar
de USA te exporteren. Vervolgens heeft Rare Spirits deze twee replica Cognac-kelders
samengevoegd tot een extra grote replica Cognac-kelder. Met Old Liquors Inc is afgesproken
dat Rare Spirits deze in het gebouw van Old Liquors Inc in de USA zou opbouwen. Ik zou
persoonlijk, in hoedanigheid als bestuurder van Rare Spirits, alle flessen oude dranken ter
plaatse in de schappen gaan plaatsen.
De directie van Old Liquors Inc, alsook ikzelf, waren ervan overtuigd dat de Amerikaanse markt
op dat moment een veiliger en in elk geval een financieel economisch stabielere markt was
dan Hong Kong. Dit had mede tot gevolg dat voor die (Hong Kong) partij flessen opnieuw
aanvragen voor importvergunningen in de USA moest worden bewerkstelligd, terwijl die
flessen eerder voor de markt in Hong Kong bestemd waren.

Vanuit het bedrijf Rare Spirits zijn in het jaar 2019 onder andere de aanvragen voor afgifte van
Europese certificaten van oorsprong (alle flessen komen namelijk van oorsprong uit Europese
landen) en aanvragen voor fles-etiket-goedkeuring voor elk import-land afzonderlijk, in gang
gezet. Door het samenvoegen van alle flessen oude dranken in één partij voor de Amerikaanse
markt zijn er onvoorziene ambtelijke vertragingen opgelopen. Om die reden arriveerden de
flessen oude dranken uiteindelijk pas begin maart 2020 in de USA, helaas zonder de vereiste
TTB-label-approval, (Federale etiket goedkeuring).
In mei en december 2019 heeft Rare Spirits de door haar van de Nederlandse
vennootschappen Old Liquors Invest I, II en III B.V. aangekochte flessen oude dranken,
juridisch verkocht en geleverd aan de Amerikaanse vennootschap Old Liquors Inc. Wegens het
ontbreken van de vereiste etiketten (TTB-labels) zijn de flessen in maart 2020 tijdelijk in een
douane-opslag in Miami geplaatst tot het moment dat alle flessen van een goedgekeurd TTBlabel zouden zijn voorzien.
Het aanleveren van de juiste documenten van oorsprong en het aanvragen van goedgekeurde
etiketten, alsmede het aanbrengen van deze etiketten op alle flessen, viel juridisch en
praktisch gezien onder de verantwoordelijkheid van Rare Spirits als leverancier. In elk geval is
dit proces door Old Liquors Inc zelf ter hand genomen, hetgeen zeer moeizaam verliep, omdat
veel overheidsambtenaren vanwege de corona pandemie, net als in Nederland, thuis werken.
Zoals Old Liquors Invest in eerdere nieuwsbrieven en de jaarrekening 2019 heeft aangegeven
was het Amerikaanse bedrijf Old Liquors Inc afhankelijk van Rare Spirits voor de oplevering
van de replica Cognac-kelder in haar gebouw. Het probleem is echter dat pas sinds november
vorig jaar beperkt reizen naar Amerika weer is toegestaan. Vanwege de corona pandemie
moet voor elke reis naar de USA eerst een in-reisvergunning worden aangevraagd bij de
ambassade. De broer van Bay van der Bunt en een Nederlandse timmerman hebben in
november 2020 een tijdelijke 14-daagse in-reisvergunning gekregen om de installatie van de
replica Cognac-kelder op te leveren. Helaas kon ook toen de Cognac-kelder niet volledig
worden opgeleverd, wat mede werd veroorzaakt door de enorme vertraging van aan te
leveren goederen en allerlei overige zaken, mede veroorzaakt door de corona-pandemie.
Sinds oktober 2020 is vereist dat de replica Cognac-kelder voorzien moest worden van een
zogenaamde ‘sprinkler brandblusinstallatie’, wat eerder geen vereiste was. Zowel Evert van
der Bunt alsook Bart Laming, welke de directie voeren van Old Liquors Inc, moesten telkens,
en dat is nu nog steeds zo, eerst een nieuwe in-reisvergunning voor de USA aanvragen en
konden daarna pas afspraken maken met gemeentelijke ambtenaren. Vanwege het
‘thuiswerken’ van ambtenaren en zes uur tijdsverschil was het maken van afspraken vanuit
Nederland een bijna onmogelijke opgave.

Extra economische onzekerheden
Nu de Amerikaanse dollar een historisch dieptepunt bereikte heeft Old Liquors Inc haar prijzen
met 25% moeten verhogen, omdat haar flessen oude dranken hoofdzakelijk op de Europese
markt en tegen Euro’s zijn ingekocht. Daarnaast is het einde van een dalende Amerikaanse
dollar nog niet in zicht, wat recent is veroorzaakt door de economische crisis ten gevolge van
de corona pandemie.
Voor de Nederlandse vennootschappen alsook voor Old Liquors Inc en onze beleggers is deze
‘American Dream’ niet uitgekomen.
Zelf durf ik geen inschatting meer te maken hoe de Amerikaanse economie en haar
gebruikelijke financiële veerkracht de pandemie en financiële gevolgen gaat doorstaan. Ik ben
niet pessimistisch, maar wel realistisch, omdat niemand van ons hier enige invloed op heeft.
Om de vooruitzichten voor 2021 te projecteren moet ik echt al mijn op realiteitszin gebaseerd
optimisme gebruiken. Ik moet onze beleggers dan ook in alle eerlijkheid vragen het ‘hoofd
koel’ te houden en af te wachten totdat de corona pandemie is overgewaaid en de markt weer
overgaat tot het aankopen van luxe goederen. Dit is geen doemdenken, maar is de realiteit.
Mijn laatste privé geld heb ik in de Nederlandse bedrijven geïnvesteerd om deze vanaf maart
2020 te kunnen laten overleven. Vanaf dat moment zijn er geen gelden meer binnengekomen,
maar zijn alle kosten in Nederland en ook in Amerika blijven doorgaan en inmiddels zit ik privé
aan het einde van mijn financiële vermogen. De door mij opgebouwde ruime buffer, is weg.
De Amerikaanse orderstroom uit 2019 en 2020 blijkt inmiddels volledig te zijn gecanceld en
daarmee opgedroogd. Op dit moment komen er bij het Amerikaanse bedrijf wel enkele kleine
orders binnen, maar deze kunnen niet worden uitgeleverd omdat er geen personeel in dienst
is. Alle orders worden verzameld en elke twee maanden gaat Evert van der Bunt naar Amerika
om deze uit de kisten te halen en te verzenden.
Indien er na juni van dit jaar geen betalingen door het Amerikaanse bedrijf Old Liquors Inc
plaatsvinden aan Rare Spirits, komt er geen geld vrij voor Old Liquors Invest I, II en III B.V., en
alle daaraan gelieerde Nederlandse vennootschappen, om aan haar financiële verplichtingen
te voldoen.
Ondanks dat Old Liquors Invest I, II en III B.V. op dit moment in het geheel geen liquide
middelen beschikbaar heeft om aan haar betalingsverplichtingen jegens haar
obligatiehouders te voldoen, heeft de onderneming geen andere noemenswaardige schulden,
dan aan haar obligatiehouders.
Ook zijn de zekerheden voor alle obligatiehouders veiliggesteld zoals blijkt uit de balans 2019
en een cessie debiteuren van de Amerikaanse vennootschap Old Liquors Inc aan de
Stichtingen Obligatiehouders Old Liquors Invest I, II en III. Kort samengevat heeft de
Amerikaanse vennootschap Old Liquors Inc zich verplicht al haar aan Rare Spirits
verschuldigde gelden te betalen aan Old Liquors Invest I, II en III B.V., en/of aan de Stichtingen
Obligatiehouders Old Liquors Invest I, II en III.

Organogram van alle gelieerde vennootschappen
Organogram OL Holding B.V.
Dhr. B.H.G. van der Bunt
100% aandeelhouder en bestuurder in OL Holding B.V.

OL Holding B.V.

Bestuurder: B.H.G. van der Bunt

100% Aandeelhouder in:

Old Liquors Invest B.V.
aandeelhouders:
OL Holding B.V. 100%
Bestuurder: B.H.G van der Bunt

Old Liquors Invest III B.V.
aandeelhouders:
B.H.G
Old Liquors Invest B.V. 90%
Rare Spirits B.V. 10%
Bestuurder: B.H.G van der Bunt

Old Liquors Magazine B.V.
aandeelhouders:
OL Holding B.V. 100%
Bestuurder: B.H.G van der Bunt

Old Liquors Invest II B.V.
aandeelhouders:
OL Holding B.V. 100%
Bestuurder: B.H.G van der Bunt

OLBUWI Holding B.V.
aandeelhouders:
OL Holding B.V. 100%
Bestuurder: B.H.G van der Bunt

Old Liquors Trading B.V.
aandeelhouders:
OL Holding B.V. 100%
Bestuurder: B.H.G van der Bunt

Aan OL Holding B.V. gelieerde vennootschappen
OL Holding B.V.
Houdster van aandelen en financier van diversen bedrijven.
Old Liquors Invest B.V.
Heeft obligaties uitgegeven en voor die gelden oude dranken ingekocht tot augustus 2017
Old Liquors Invest II B.V.
Heeft obligaties uitgegeven en voor die gelden oude dranken ingekocht tot april 2018.
Old Liquors Invest III B.V.
Heeft obligaties uitgegeven en voor die gelden oude dranken ingekocht tot en met maart
2020.
Old Liquors Magazine B.V.
Geeft een online Engelstalig magazine uit specifiek gericht op de Amerikaanse markt welk
magazine in 2020 in geprinte versie elk kwartaal wordt uitgegeven.
OLBUWI Holding B.V.
Houdster van aandelen en financier van diversen bedrijven.
Old Liquors Trading B.V.
Restaureert flessen en doet historisch onderzoek naar oude dranken.

Aan OLBUWI Holding B.V. gelieerde vennootschappen
Landgoed Keihoef B.V. h/o Woonzorg Invest
Landgoed Keihoef is houdster van aandelen en financier van diversen bedrijven en eigenaar
van een landgoed bestaande uit een woonboerderij, Vlaamse schuur en bijgebouwen welke
in 2021 wordt omgebouwd tot woonzorg met luxe appartementen welke worden verhuurd,
inclusief zorg en verpleging, aan kapitaalkrachtige ouderen.
Woonzorg Keihoef
Woonzorg Keihoef voert de feitelijke exploitatie, verhuur, zorg en verpleging uit aan
bewoners en patiënten op Landgoed Keihoef. Hiermee is een juridische en fiscale scheiding
aangebracht tussen het onroerend goed bezit en de zorg-exploitant.
Bouw & Restauratie Beheer
Bouw & Restauratie Beheer exploiteert alle verbouwingsactiviteiten en het vaste onderhoud
voor Landgoed Keihoef B.V. h/o Woonzorg Invest
Rare Spirits B.V.
Koopt specifiek voor Old Liquors Inc. in de Verenigde Staten van Amerika oude dranken en
verzorgd de toelating van oude flessen alcoholische dranken op de Amerikaanse, Aziatische
en Chinese markt.

Organogram OLBUWI Holding B.V.
OL Holding B.V.
100% aandeelhouder in OLBUWI B.V.
Bestuurder: B.H.G. van der Bunt

OLBUWI Holding B.V.

Bestuurder: B.H.G. van der Bunt

100% Aandeelhouder in:

Rare Spirits B.V.
aandeelhouders:
OLBUWI Holding B.V. 100%
Bestuurder: B.H.G. van der Bunt

Old Liquors Invest III B.V.
aandeelhouders:
Old Liquors Invest B.V. 90%
Rare Spirits B.V. 10%
Bestuurder: B.H.G. van der Bunt

Landgoed Keihoef B.V. h/o
Woonzorg Invest
aandeelhouders:
OLBUWI Holding B.V. 100%
Bestuurder: B.H.G. van der Bunt

Woonzorg Keihoef B.V.
aandeelhouders:
Landgoed Keihoef B.V. 100%
Bestuurder: B.H.G. van der Bunt

Bouw & Restauratie Beheer B.V.
aandeelhouders:
OLBUWI Holding B.V. 100%
Bestuurder: B.H.G. van der Bunt

Verkoop en betalingsvoorwaarden met het Amerikaanse bedrijf Old Liquors Inc
De economische en juridische verkoop en levering van flessen met oude dranken van Old
Liquors Invest I, II en III aan Rare Spirits B.V., heeft in 2019 plaatsgevonden. Hierop volgend
heeft de economische en juridische verkoop en levering van flessen door Rare Spirits B.V., aan
de Amerikaanse vennootschap Old Liquors Inc., eveneens in 2019 plaatsgevonden.

Tussen Old Liquors Invest, Rare Spirits en het Amerikaanse bedrijf Old Liquors Inc., is destijds
afgesproken dat de verkoop van flessen oude dranken over een langere periode, en niet als
één partij, in de markt gaat worden geplaatst ter voorkoming van markt en prijsverstoring en
derhalve de betaling van de koopsom door Old Liquors Inc in gedeelten zal worden voldaan,
casu quo op elk moment dat een of meerdere flessen door haar zijn verkocht.
Pandrecht en zekerheidstelling
Het op de flessen geregistreerde pandrecht is door Rare Spirits B.V. onvoorwaardelijk erkent
en eveneens erkent door Old Liquors Inc. Daarnaast heeft Rare Spirits B.V. al haar vorderingen
op Old Liquors Inc., uit hoofde van die verkoop, middels cessie overgedragen aan Old Liquors
Invest, welke haar vorderingen middels cessie heeft overgedragen aan de Stichting
Obligatiehouders Old Liquors Invest I, II en III.
Old Liquors Inc. heeft het pandrecht en de cessie erkent en zich verplicht de door haar aan
Rare Spirits verschuldigde bedragen op eerste aanmaning van de pandhouders en of
cessionaris te betalen aan de Stichting Obligatiehouders Old Liquors Invest I, II of III. Hiermee
is de keten van zekerheden ten gunste van de obligatiehouders niet verbroken en daarmee
zeker gesteld.
Rechtsverhouding tussen de Nederlandse en buitenlandse vennootschappen
Old Liquors Inc. heeft in 2018 de vennootschap onder Hong Kong recht, Old Liquors Asia Ltd.,
opgericht als een 100% dochteronderneming, ten behoeve van de verkoop van oude dranken
in China en overige Aziatische markten. Vanwege de politieke onrusten in 2019 heeft de
Amerikaanse directie medio 2019 besloten om vanuit Hong Kong voorlopig geen
verkoopactiviteiten te ondernemen. Deze onderneming is uiteindelijk in oktober 2020
opgeheven.
Ondanks dat er tussen Old Liquors Invest en/of de Nederlandse vennootschappen en Old
Liquors Inc sprake is van een gedeeltelijke naamsgelijkheid, maken de Amerikaanse en/of de
Hong Kong vennootschap in het geheel geen onderdeel uit van bedrijven welke gelieerd zijn
aan Old Liquors Invest en/of de Nederlandse vennootschappen welke gelieerd zijn aan OL
Holding B.V.
Zowel OL Holding alsook ikzelf, en/of een van de daaraan gelieerde ondernemingen hebben
geen enkele financiële betrokkenheid bij de oprichting en of het beleid van deze buitenlandse
vennootschappen. De Amerikaanse vennootschap Old Liquors Inc. biedt haar diensten op
zodanige wijze aan dat er publiekelijk en feitelijk geen indruk ontstaat, c.q. sprake is of naar
het schijnt, van een samenstel van of met een van de Nederlandse juridisch zelfstandige
ondernemingen.

Kort samengevat is de Amerikaanse vennootschap Old Liquors Inc., en de Hong Kong
vennootschap Old Liquors Asia Ltd., in het geheel niet op de een of andere manier
organisatorisch met een van de Nederlandse vennootschappen en/of haar aandeelhouder
verbonden en zijn er ook geen onderlinge gemeenschappelijke zeggenschapsverhoudingen,
alsook vormen zij geen groepsrelatie met elkaar, en zijn zij over en weer niet
beleidsafhankelijk ten opzichte van elkaar. Alle buitenlandse en/of betrokken Nederlandse
vennootschappen hebben, elk voor zich, een afzonderlijk economische belang en als doel om
elk voor zich hun zelfstandigheid te behouden, met elk voor zich het behalen van hun eigen
doelstellingen.
Geen akkoord over uitstellen van betalingen
Ik verzoek alle beleggers beleeft doch dringend rekening te houden met de niet te voorziene
financiële gevolgen welke de corona crisis en de sociale onrust in Hong Kong en de
Amerikaanse markt teweeg heeft gebracht alvorens er door enkele beleggers onomkeerbare
beslissingen worden genomen.
De realiteit is dat, als op verzoek van een of meerdere beleggers Old Liquors Invest I, II en III
B.V., in staat van faillissement komt te verkeren, dat een kettingreactie en faillissement tot
gevolg heeft voor alle gelieerde bedrijven, inclusief de holding vennootschap waarvan ik enig
aandeelhouder ben. Zowel de holding als ikzelf in privé, zijn aansprakelijk voor de schulden
van alle vennootschappen binnen de keten.
Bij het omvallen van die keten van bedrijven biedt zowel de holding alsook ikzelf in een privé
faillissement geen zekerheden om alle schuldeisers te voldoen. De neveneffecten van zo’n
faillissement van de gehele keten van bedrijven, alsook een persoonlijk faillissement, brengt
grote negatieve publiciteit met zich mee richting de Amerikaanse markt, c.q. de vennootschap
Old Liquors Inc. Ook voor dat bedrijf zijn die publicitaire en financiële gevolgen dan niet te
overzien.
Als obligatiehouder, en dat geldt ook voor alle gelieerde Nederlandse vennootschappen,
moeten wij er gezamenlijk ernstig rekening mee houden dat bij een executoriale
veilingverkoop van de voorraden oude dranken van Old Liquors Inc in de Verenigde Staten,
ondanks de gestelde zekerheden voor obligatiehouders, in deze onzekere tijd mogelijk een
fractie kan gaan opbrengen ten opzichte van een regulaire winkelverkoop verspreid over een
langere periode.

De verwachting is dat de verkopen, respectievelijk de kasstroom vanuit Amerika richting de
Nederlandse vennootschap Rare Spirits, respectievelijk Old Liquors Invest I, II en III, in het
vierde kwartaal 2021 op gang kan zijn gekomen en vandaaruit de verplichtingen aan
obligatiehouders kunnen worden voldaan. Dit is geen garantie maar slechts een aanname.
Nogmaals informeer ik u dat geen van mijn vennootschappen, alsook ikzelf, op dit moment
liquide middelen beschikbaar hebben om enige financiële verplichting uit hoofde van
achterstallige rente en/of aflossingsverplichtingen aan de beleggers te voldoen.
Vanuit mijn positie als bestuurder en eindverantwoordelijke ga ik er vanuit u hiermee
openhartig en vooral transparant te hebben geïnformeerd over de stand van zaken en de
financiële onmogelijkheden op dit moment.
Ook vraag ik uw begrip voor de niet te voorziene corona pandemie en de financiële
omstandigheden waarin de wereldeconomie alsook Old Liquors Invest I, II en III, terecht zijn
gekomen. Ik vraag uw medewerking om mij in de gelegenheid te stellen Old Liquors Invest I,
II en III, aan te passen aan de huidige economische realiteit waarna de kans is dat deze
bedrijven het financieel gaan overleven en de beleggers volledig kunnen worden uitbetaald.
Ter afsluiting van bovenstaande toelichting en feiten informeer ik u dat het geschetste plan
van aanpak geen gedetailleerd tijdsplan met een aflossingsschema bevat, maar ik er vanuit ga
om voor eind 2021 tot uitbetaling van rente en aflossingen aan alle obligatiehouders over te
kunnen gaan.
Ik heb geen ander plan dan doorgaan op de ingeslagen weg, omdat er geen andere weg
bestaat. Ook begrijp ik dat meerdere beleggers het verwijtbaar vinden dat ik als ondernemer
geen exit-strategie heb. Maar die exit-strategie had ik weldegelijk, door alle voorraden begin
2020 naar de USA te verschepen in plaats van naar Hong Kong.
En dat blijkt nu een foute keuze te zijn geweest, omdat Peking de onlusten en de gevolgen van
de corona pandemie heeft weten te onderdrukken, met de nadruk op ‘onderdrukken’, en de
Chinezen als gekken en tegen de klippen op luxe goederen kopen en grote investeringen doen.
Alleen heb ik eind 2019 de sociaal-maatschappelijke en financiële gevolgen van een pandemie
NIET in een risico analyse geplaatst, omdat ik die voorzienigheid niet bezat.

Kiezen nieuw bestuur Stichting Obligatiehouders Old Liquors Invest I, II en III
In mijn functie als enig bestuurder van de stichting Old Liquors Invest I, II en III, nodig ik u
nogmaals uit tot het voordragen van twee geschikte kandidaten om als hoofdbestuur de
belangen van alle obligatiehouders te vertegenwoordigen. Ter vermijding van partijdigheid
treedt ik na aanstelling van het nieuwe bestuur af.
Als obligatiehouder bepaald u met deze stichting de wijze waarop uw belangen op de meest
professionele en onpartijdige manier worden vertegenwoordigt.
Voor al uw vragen verzoek ik u beleeft uitsluitend schriftelijk en/of per email te reageren,
omdat ik niet meer in staat ben om persoonlijk en of telefonisch de zaken toe te lichten.
Vertrouwende u hiermee in alle oprechtheid en naar tevredenheid te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Directie en bestuur van Old Liquors Invest I, II, en III B.V.
Bay van der Bunt (directeur)

