8. Ontstaansgeschiedenis Old Liquors Invest III B.V.
8.1

Initiatiefnemer

Old Liquors Invest III B.V. is opgericht op 6 april 2018 en is indirect ontstaan uit een verzelfstandiging van
een privé-activiteit die zijn oorsprong vindt vanuit het vele decennia jaar lang verzamelen van zeldzame
en oude Cognac, Whisky, Armagnac, Likeuren, Port- en Madeira-Wijnen en overige oude alcoholische
dranken door de vader en grootvader van de heer Bay van der Bunt. Hij vertegenwoordigd een bij verzamelaars internationaal bekende collectie zeldzame en oude alcoholische dranken. De heer Bay van der
Bunt is uit hoofde van zijn specifieke product- en marktkennis rechtstreeks betrokken bij de inkoop en
verkoop van zeldzame en oude dranken en internationaal een veel gevraagd adviseur.
8.2

Bay van der Bunt (69) vertelt:

“Met mijn specifieke kennis van de markt in oude dranken heb ik
jaren geleden samen met de heer Bart Laming (53) (directeur bij
Old Liquors Trading en Old Liquors Magazine), een bedrijfsvisie
ontwikkeld voor de internationale handel en speculatief investeren
in zeldzame en oude Cognac, Whisky, Armagnac, Likeuren, Porten Madeira-Wijnen en andere oude, bijzondere en exclusieve alcoholische dranken, onder de merknaam ‘Old Liquors’. Oude dranken
van 50, 100 en 300 jaar oud zijn soms zeldzaam, kostbaar en in elk
geval internationaal veel gevraagd als verzamelobject, maar ook
om te drinken. Mijn grootvader begon zijn privécollectie in 1895.
Mijn vader erfde deze in 1936 welke door mij vanaf 1971 met grote
passie verder is uitgebouwd. Ik ben er trots op de derde generatie
te zijn die in de passie van zijn voorouders mocht delen en, ‘last but
not least’, dat oude dranken door de jaren heen sterk in waarde zijn gestegen.

Bay van der Bunt

Deze verzameling zeldzame en oude dranken heb ik in de afgelopen zevenenveertig jaar hoofdzakelijk
gekocht bij kleine en grote veilinghuizen, internationaal verspreid. Ik heb ervaren dat de aankoopprijzen
bij kleine en afgelegen veilingen lager zijn dan bij grote internationale veilingen en ik heb het aanbod van
zeldzame en oude dranken zien dalen. Vooral de laatste tien jaar heb ik de vraag naar zeldzame en oude
flessen Cognac, Whisky, Armagnac, Port- en Madeira-wijnen en overige oude dranken bij de grote internationale veilinghuizen zien groeien en de prijzen zien stijgen. De waarde van de verzameling heb ik door
de jaren heen alleen maar zien stijgen. In 2002 heb ik de verzameling voor het eerst via de website
www.oldliquors.com internationaal bekend gemaakt zonder vooraf enige commerciële activiteiten met de
verzameling te hebben ondernomen. Omstreeks februari 2012 heb ik, vanuit privé, voor het eerst over de
verzameling oude dranken in de media gepubliceerd. Door deze mediapublicaties ontstond een grote
vraag naar de oude dranken uit deze verzameling. Eigenlijk was ik in 2012 eerst van plan de verzameling
in zijn geheel te verkopen. Gelet op de marktontwikkeling en stijgende vraag naar oude dranken heb ik
daar uit speculatieve investeringsoverwegingen en om commerciële redenen vanaf gezien. Ik ervaar dat
de jaarlijkse rente op geld aanmerkelijk lager rendeert dan de sterke waardestijging van zeldzame en oude

dranken. Om die reden heb ik ervan afgezien om de verzameling zeldzame en oude dranken in een keer
in de markt te brengen en te verkopen. Ook leert mijn ervaring dat de verkoop van enkelvoudige flessen
en kleinere collecties aanmerkelijk hogere prijzen opbrengen dan een grote collectie in een keer in de
markt te plaatsen.
8.3

Visie van Bay van der Bunt

In de periode 2018 – 2024 en zolang als mogelijk en of gewenst, streef ik ernaar mijn kennis en ervaring
als bestuurder en adviseur beschikbaar te stellen aan Old Liquors Invest III en in de komende jaren internationaal zoveel mogelijk zeldzame en oude dranken uit de markt op te kopen als investering en speculatie
op een waardestijging. Mijn handelsstrategie voor Old Liquors Invest III is om alle zeldzame, oude en exclusieve alcoholische dranken ca. twee tot vijf jaar of langer uit de markt te houden en zoveel als mogelijk
uitsluitend te verkopen via luxe slijterijen in het hogere marktsegment op de Noord-Amerikaanse en Aziatische (Chinese) markt. Samen met Old Liquors Invest III streef ik er naar om met de oude dranken van
Old Liquors Invest III een grote marktdominante positie te bereiken op het Noord-Amerikaanse continent
en de Aziatische (Chinese) markt, en daarmee het behalen van een grote winst voor Old Liquors Invest III.
(bron B.H.G. van der Bunt 01.05.2018)*

8.4

Managing director Bart Laming

Bart Laming is directeur bij Old Liquors Trading en Old Liquors Magazine en heeft uitgebreide ervaring op
het gebied van het besturen van ondernemingen en is sinds 2006 zelfstandig ondernemer en in die hoedanigheid sinds 2009 als zelfstandig adviseur en bestuurder onder andere verbonden aan de bedrijven van
Bay van der Bunt. Daarvoor, in de periode 1986-2009 werkte de heer Laming met toenemende verantwoordelijkheid in logistieke- marketing-, sales- en directiefuncties binnen internationale productiebedrijven op gebied van consumentenproducten. De heer Laming studeerde Bedrijfseconomie en Logistiek aan
de HEAO in Breda (1994-1999) en deed vervolgstudies op gebied van Marketingcommunicatie.
8.5

Bart Laming vertelt:

Sinds mijn betrokkenheid bij de Old Liquors-bedrijven heb ik gewerkt aan verdere professionalisering en
automatisering van de bedrijfsprocessen, met name op het gebied van financiële administratie, voorraadbeheer en logistiek. Bay van der Bunt stond hierbij open voor de invoering van de modernste technologieën, marketing- en communicatiestrategie. De continuïteit van de Old Liquors activiteiten is door mijn
specifieke kennis gewaarborgd door een degelijk automatiseringssysteem en strakke procedures. Dit
maakt processen voorspelbaar en overdraagbaar aan anderen. Het hebben en kunnen verwerven van voldoende financiële middelen is belangrijk in een kapitaalsintensief bedrijf als Old Liquors Invest III. Old
Liquors heeft met haar producten een unieke en sterke marktpositie van waaruit kansen ten volle kunnen
worden benut ten behoeve van financiers en aandeelhouders. "Naar de toekomst wil ik hierin dan ook mijn
volste vertrouwen uitspreken”.

* De Bestuurder verklaart dat bovenstaande informatie onder paragraaf 8.1 tot en met 8.5, onder andere van derden afkomstige informatie is en
dat, voorzover de Uitgevende Instelling weet en heeft kunnen opmaken uit door betrokken derde gepubliceerde informatie, geen feiten zijn
weggelaten waardoor de weergegeven informatie onjuist of misleidend zou zijn.

