Nieuwsbrief augustus 2021 voor Obligatiehouders
Old Liquors Invest I, II en III
Geachte belegger,
Uitnodiging tot het kiezen van een nieuw bestuur in de Stichting Obligatiehouders
Het bestuur van de Stichting Obligatiehouders Old Liquors Invest I, II en III heeft alle
obligatiehouders in mei jl., uitgenodigd om twee geschikte kandidaten voor te dragen om de
belangen van de obligatiehouders te vertegenwoordigen. Na aanstelling daarvan treedt de
heer Bay van der Bunt uit als bestuurder en bepaalt uzelf de wijze waarop uw belangen
worden vertegenwoordigd. Helaas zijn er na dit verzoek in het geheel geen kandidaten
voorgedragen. In het Informatie Memorandum treft u alle informatie aan voor het kiezen van
een nieuw bestuur in de Stichting Obligatiehouders Old Liquors Invest I, II en III.
In navolging op de laatste nieuwsbrief verzoek ik u beleefd om alle met u gevoerde
correspondentie en informatie, waaronder eveneens de informatiememorandums,
nieuwsbrieven en de jaarrekeningen hierbij als integraal herhaald en ingelast te beschouwen.
Financiële situatie
De financiële situatie van Old Liquors Invest I, II en III is ongewijzigd negatief. Daardoor zijn er
op dit moment nog steeds geen financiële middelen beschikbaar om obligaties af te lossen en
rentes uit te betalen. Ondanks dat er in diverse marktsectoren tekenen zijn van economisch
herstel, geldt dat op dit moment nog onvoldoende voor zeldzame en oude dranken.
Orderportefeuille
In mei 2021 zijn bij het Amerikaanse bedrijf Old Liquors Inc., door een Aziatische klant, twee
grote orders geplaatst waarop een aanbetaling is gedaan. Nu wenst deze klant de flessen oude
dranken eerst te willen ontvangen alvorens het resterende bedrag te betalen. Wegens
ernstige vermoedens van opzettelijke wanbetaling heeft Old Liqours Inc. de aflevering
geweigerd. Inmiddels eist deze klant zijn aanbetaling terug, onder dreiging van juridische
stappen. In elk geval geeft deze order aan dat er nog steeds belangstelling is voor dure en
oude dranken.
Ook is het voor de Nederlandse directie nog steeds niet mogelijk om zonder speciale
toestemming naar de Verenigde Staten te reizen. De verwachting is dat vrij reizen na de zomer
pas weer mogelijk wordt.
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Activiteiten op de Amerikaanse markt
Zoals in de voorgaande nieuwsbrief is aangegeven heeft het Amerikaanse bedrijf Old Liquors
Inc. wegens gebrek aan perspectief en liquide middelen haar personeel ontslagen en de huur
van haar magazijn en kantoren opgezegd en is zij op zoek naar Amerikaanse joint venture
partners voor de distributie van haar oude dranken.
Wijziging Amerikaanse directie
Mede doordat het Amerikaanse bedrijf Old Liquors Inc. gedurende langere tijd niet beschikt
over een in de Verenigde Staten verblijvende directie, kan er formeel en feitelijk geen leiding
worden gegeven aan het bedrijf. Om die reden wordt een interim-management aangesteld
welke de huidige directie vervangt.
Betalingsonmacht van Old Liquors Invest I, II en III
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 opbrengst van de flessen oude dranken door het
Amerikaanse bedrijf Old Liquors Inc.
Op dit moment zijn er op de Amerikaanse markt tekenen van economisch herstel en komen
er enkele koopopdrachten voor oude flessen binnen. Helaas kunnen deze om praktische
redenen nog niet worden uitgeleverd. Ondanks deze vooruitzichten op verbetering van de
markt kan Old Liquors Invest op dit moment nog niet aan haar rente en
aflossingsverplichtingen voldoen, omdat er op korte termijn geen financiële middelen voor
haar beschikbaar komen.
Veiling van de oude dranken
Zoals eerder aangegeven heeft het veilinghuis Christies in New York recent een informele
veilingtaxatiewaarde afgegeven voor verkoop van de totale voorraad oude dranken. Deze
afgegeven prijsindicatie is echter voor Rare Spirits B.V., en de Nederlandse Old Liquors
bedrijven niet acceptabel.
Winkelwaarde van de oude dranken ca. $ 22.000.000
De winkelwaarde, c.q. webshopprijs van de flessen oude dranken welke door Old Liquors
Invest I, II en III zijn verkocht aan Rare Spirits B.V., respectievelijk het Amerikaanse bedrijf Old
Liquors Inc., bedraagt ca. $ 22.000.000.
Bij verkoop komt hierop voor de Amerikaanse distributeurs en winkeliers 25% korting
(ca. $ 5.500.000) in mindering wat een brutoresultaat oplevert van ca. $ 16.500.000. Hiervan
brengt het Amerikaanse bedrijf $ 4.000.000 (ca 25%) in rekening.
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Opbrengst van de oude dranken
Het nettoresultaat uit een opbrengst van $ 12.500.000 is dan bestemd voor uitbetaling aan de
Nederlandse Old Liquors Invest I, II en III bedrijven, c.q. de obligatiehouders. Afgezet tegen
een huidige US-dollar koers van € 0.8493 bedraagt die opbrengst $ 12.500.000
ca. € 10.500.000. Met dit bedrag kan de obligatielening volledig worden afgelost.
Geschatte opbrengst door het veilinghuis Christies in New York
a. $ 2.200.000 opbrengst (10%) in een partij en in een keer op een Amerikaanse veiling;
b. $ 3.300.000 opbrengst (15%) verdeeld over meerdere veilingen voor 31 -12-2021;
c. $ 4.400.000 opbrengst (20%) verdeeld over meerdere veilingen in Europa, Hong Kong en de
Amerikaanse markt, binnen een periode van 2 jaar;
Op bovengenoemde veilingopbrengsten brengt het veilinghuis Christies 18.5% veilingkosten
en 1.5% verzekering en opslagkosten in rekening.
d. $ 12.500.000 verkoop door Old Liquors Inc. via webshop aan luxe slijterijen binnen 2 jaar.
Marktverwachting
Om een opbrengst van $ 12.500.000 te realiseren moet echter wel de markt voor oude
dranken aantrekken. De directie verwacht dat daarna de obligatieleningen binnen ca. 24
maanden kunnen worden afgelost.

Belangrijke informatie uit de nieuwsbrief van mei jl.
Persoonlijke boodschap van Bay van der Bunt aan 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.
Ter voorkoming van onomkeerbare besluiten van een aantal Obligatiehouders om de
vervallen rentes en obligatielening met onmiddellijke ingang op te eisen, verzoek ik u beleefd
zich uitsluitend te baseren op feiten en omstandigheden die hebben geleid tot de huidige
financiële situatie en zich niet te richten op de persoon Bay van der Bunt.
Persoonlijke bedreigingen en bezoeken aan mijn privéadres
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 intimiderende bedreigingen aan mij persoonlijk te moeten uiten, waaronder
een bezoeker aan de poort:
“Ik ken wel een paar criminele vriendjes uit de sauna die s ’nachts je rietenkap in de fik willen
zetten” (deze belegger staat met beeld en geluid op camera)
Of deze: “er kunnen met jou en je gezin nare dingen gaan gebeuren” (deze belegger stuurde
dit per email)
En deze: “een kogelvrijvest zal jou niet helpen” (deze belegger belde met nummerherkenning)
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Als mens begrijp ik de paniek en emoties van sommige beleggers wel. Het zijn voor ons
allemaal financieel onzekere tijden. Maar corona biedt ons geen weg terug naar vroeger. Die
weg moeten we gezamenlijk in slaan door afwachten en het hoofd koel houden.
Camera beveiliging
Enkele obligatiehouders menen de vrijheid te hebben om zich onrechtmatig toegang te
verschaffen tot het terrein waar ik woonachtig ben, hetgeen strafbaar is conform
artikelnummer 461 van het Wetboek van Strafrecht. Elke betreding van het terrein wordt met
camerabeveiliging vastgelegd op beeld en geluid.
Omdat al onze telefoongesprekken voor trainingsdoeleinden worden opgenomen liggen deze
bedreigingen en overige informatie vast. Om die reden heb ik helaas moeten besluiten om
geen enkel telefonisch en of persoonlijk gesprek meer aan te gaan met beleggers, maar
uitsluitend schriftelijk en 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 beleefd uitsluitend onderstaande feiten en
gebeurtenissen mee te laten wegen in uw beslissingen en zich niet te richten op de persoon
Bay van der Bunt.
Ondanks dat Old Liquors Invest I, II en III B.V. op dit moment in het geheel geen liquide
middelen beschikbaar hebben om aan haar betalingsverplichtingen richting haar
obligatiehouders te voldoen, hebben deze ondernemingen geen andere noemenswaardige
schulden, anders dan aan haar obligatiehouders.
Ook zijn de zekerheden voor alle obligatiehouders veiliggesteld met een cessie debiteuren van
de Amerikaanse vennootschap Old Liquors Inc. aan de Stichtingen Obligatiehouders Old
Liquors Invest I, II en III.
Pandrecht en zekerheidstelling
Het op de flessen geregistreerde pandrecht is door Rare Spirits B.V. onvoorwaardelijk erkend
en eveneens erkend door Old Liquors Inc. Daarnaast heeft Rare Spirits B.V. al haar vorderingen
op Old Liquors Inc., uit hoofde van die verkoop via 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 deze cessie erkent en zich verplicht de door haar aan Rare Spirits
verschuldigde bedragen op eerste aanmaning van de 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 financieel zeker gesteld.
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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 teweeg heeft gebracht alvorens er door enkele
beleggers onomkeerbare beslissingen worden genomen zoals het aanvragen van het
faillissement.
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, Bay
van der Bunt, enig aandeelhouder ben. Zowel de holding als ikzelf in privé zijn aansprakelijk
voor de schulden van alle vennootschappen binnen die 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 uiteindelijk zo’n
10% van de werkelijke waarde gaat opbrengen, ten opzichte van een regulaire winkelverkoop
verspreid over een periode van ca. 2 jaar.
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 gaan komen en vandaar uit 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.
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Vanuit mijn positie als bestuurder en eindverantwoordelijke ga ik er vanuit u hiermee volledig
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 Old Liquors Invest I, II en III, terecht zijn gekomen. Ik vraag nogmaals
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 groot is dat deze bedrijven het financieel
gaan overleven en de beleggers volledig kunnen worden uitbetaald.
Ter afsluiting van bovenstaande toelichting informeer ik u dat het geschetste plan van aanpak
geen gedetailleerd tijdsplan met een aflossingsschema bevat, maar ik ervan uitga dat voor
eind 2021 de eerste uitbetalingen van rente en aflossingen aan de oudste obligatiehouders
kunnen gaan plaatsvinden.
Ik heb geen ander plan dan doorgaan op de ingeslagen weg, omdat er geen weg terug bestaat.
Ook begrijp ik dat meerdere beleggers het verwijtbaar vinden dat ik als ondernemer geen exitstrategie heb. Maar corona biedt geen enkel persoon of bedrijf een exit strategie.
Voor al uw vragen verzoek ik u beleefd 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 en onder voorbehoud van alle rechten en weren.
Directie van Old Liquors Invest I, II, en III B.V. en het bestuur van Stichting Obligatiehouders
Old Liquors Invest I, II en III.
Bay van der Bunt (directeur/bestuurder)
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