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Groep van ‘Old Liquors’
bedrijven

9.1 Organogram en Bedrijfsstructuur
van de Old Liquors groep

op de Noord-Amerikaanse en Aziatische (Chinese) markt.
(Investeert niet meer in oude dranken);

Er zijn vier gelieerde bedrijven met de handelsnaam ‘Old
Liquors’ die met elkaar samenwerken in de markt van
zeldzame en oude alcoholische dranken:
a. Old Liquors Invest B.V., h/o OL Invest 1,
(100% dochter van OL Holding B.V.)
b. Old Liquors Invest II B.V., h/o OL Invest 2,
(100% dochter van OL Holding B.V.)
c. Old Liquors Trading B.V.
(100% dochter van OL Holding B.V.)
d. Old Liquors Magazine B.V.
(100% dochter van OL Holding B.V.)

Old Liquors Invest II B.V.
OL Invest 2 is eigenaar van een speculatieve voorraad
zeldzame oude dranken die in 2019 worden verkocht op
de Noord-Amerikaanse en Aziatische (Chinese) markt.
(Investeert momenteel niet in oude dranken);
Old Liquors Trading B.V.
koopt in opdracht van Old Liquors Invest III B.V., oude
dranken in en verkoopt, als werkmaatschappij voor OL
Invest 1 en OL Invest 2 en OL Invest 3, oude dranken;

Old Liquors Invest B.V.
OL Invest 1 is eigenaar van een speculatieve voorraad
zeldzame oude dranken die in 2018/2019 worden verkocht

Old Liquors Magazine B.V.
is uitgever van een online internationaal Engelstalig
magazine over exclusieve en zeldzame dranken en
verzamelaars.

OL HOLDING B.V.
Bestuurder: de heer E.G. van der Bunt

OLD LIQUORS INVEST B.V.

OLD LIQUORS INVEST II B.V.

h/o OL Invest 1. Aandeelhouder:
100% OL Holding B.V.
Bestuurder: B.C.H. (Bart) Laming

h/o OL Invest 2, Aandeelhouder:
100% OL Holding B.V.
Bestuurder: B.C.H. (Bart) Laming

OLD LIQUORS TRADING B.V.

OLD LIQUORS MAGAZINE B.V.

Aandeelhouder:
100% OL Holding B.V.
Bestuurder: B.C.H. (Bart) Laming

Aandeelhouder:
100% OL Holding B.V.
Bestuurder: B.C.H. (Bart) Laming
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9.2 Beschrijving van de groep van bedrijven
met gebruik van de naam ‘Old Liquors’
De aandelen van de Uitgevende Instelling (Old Liquors
Invest III B.V.) zijn 100% eigendom van de heer B.H.G. van
der Bunt. De bedrijven waarmee de Uitgevende Instelling
overeenkomsten heeft zijn Old Liquors Trading B.V., en Old
Liquors Magazine B.V. De Uitgevende Instelling werkt niet
samen met OL Invest 1 en OL Invest 2, en maakt juridisch
en feitelijk geen deel uit van de groep van ‘Old Liquors’
bedrijven zoals genoemd in paragraaf 9.1. De Uitgevende
Instelling en/of deze groep van bedrijven handelen elk
voor zich geheel zelfstandig en zijn elk voor zich autonoom,
financieel en beleidsmatig onafhankelijk en vormen geen
directe juridische aansprakelijkheid ten opzichte van de
Uitgevende Instelling en vice versa.

9.3

OL Holding B.V., directie en activiteiten

OL Holding is een Besloten Vennootschap naar Nederlands
recht en is opgericht in Nederland op 26 februari 2015
voor onbepaalde duur en is statutair gevestigd op het
adres Werftseweg 3, 4823 ZG te Breda in Nederland.
Het maatschappelijk en geplaatste kapitaal bedraagt
€ 4.000.000 (vier miljoen euro), verdeeld in 4.000
(vierduizend) aandelen, elk nominaal groot € 1.000 (één
duizend euro). OL Holding is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Breda onder
nummer 62750615. De doelstelling van OL Holding B.V.
is het beheren van ondernemingen en intellectueel
eigendom.
Het bestuur van OL Holding B.V wordt gevoerd door
de heer E.G. van der Bunt (broer van de heer B.H.G. van
der Bunt), en deze is geheel zelfstandig bevoegd de
onderneming te vertegenwoordigen. OL Holding B.V
bepaalt geheel zelfstandig haar eigen beleid en er zijn
geen andere partijen welke daarin een rechtstreekse
zeggenschap hebben, anders dan dat bij een meerderheid
van stemmen van de aandeelhouders van OL Holding
B.V., en het bestuur verplicht is de aanwijzingen op
te volgen, tenzij deze in strijd zijn met het belang
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van de vennootschap en de met haar verbonden
onderneming(en).

9.4 Old Liquors Invest III B.V.,
handelsnaam, directie en activiteiten.
Old Liquors Invest III B.V., (Uitgevende Instelling) gebruikt
als officiële handelsnaam Old Liquors Invest III B.V.,
en treedt naar buiten met haar tweede handelsnaam
‘Old Liquors Invest’ en/of OL Invest 3 en is een Besloten
Vennootschap naar Nederlands recht, werkend onder
Nederlandse wetgeving en opgericht in Nederland op 6
april 2018 voor onbepaalde duur en statutair gevestigd
op het adres Bredestraat 9, 4823 ZA te Breda in Nederland.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 2.500.000
(twee miljoen vijfhonderdduizend euro), verdeeld in
2.500 (tweeduizendvijfhonderd) aandelen, elk nominaal
groot € 1.000 (één duizend euro). Het geplaatste kapitaal
bedraagt € 500.000 (vijfhonderdduizend euro), verdeeld in
500 (vijfhonderd) aandelen, elk nominaal groot € 1.000 (één
duizend euro) per stuk. De Uitgevende Instelling is geregistreerd en bij- en ingeschreven in het handelsregister van de
Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 71402624.
De directie van de Uitgevende Instelling wordt gevoerd
door de heer B.H.G. van der Bunt en deze is geheel
zelfstandig bevoegd de onderneming te vertegenwoordigen. De Uitgevende Instelling bepaalt geheel
zelfstandig haar eigen beleid en er zijn geen andere
partijen welke op enige wijze directe invloed hebben op
het beheer en/of beleid en/of daarin een rechtstreekse
zeggenschap hebben, anders dan dat bij een meerderheid
van stemmen van de aandeelhouders van de Uitgevende
Instelling, het bestuur verplicht is de aanwijzingen
op te volgen, tenzij deze in strijd zijn met het belang
van de vennootschap en de met haar verbonden
onderneming(en).
De Uitgevende Instelling heeft in overeenstemming
met haar Statuten als doel: het handelen en speculatief
investeren in oude dranken zoals Cognac, Whisky,
Armagnac, Likeuren, Port- en Madeira-Wijnen en andere
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oude of bijzondere alcoholische dranken, geen enkele
uitgezonderd en financiert en bewerkstelligt deze activiteiten door het bijeenbrengen van gelden middels het
uitgeven van Bedrijfsobligaties. Gedurende de looptijd
van de Old Liquors Invest III Bedrijfsobligaties zal zij geen
andere activiteiten ondernemen dan zoals is beschreven in
haar statuten en in dit Memorandum. (De Oprichtingsakte
en Statuten van de Uitgevende Instelling zijn opgenomen
in Hoofdstuk 16, Verwijzingslijst naar documenten en
bijlagen, Bijlage II, pagina 125 t/m 150).
De Uitgevende Instelling verklaart, fiscaal, economisch
en/of juridisch in het geheel niet te zijn gelieerd aan
OL Holding B.V., en/of aan andere bedrijven welke
gebruikmaken van de naam ‘Old Liquors’. Zij beoogt
met deze verklaring recht te doen aan de bedrijfseconomische realiteit van alle in dit Memorandum betrokken
en samenwerkende partijen, welke elk voor zich het
oogmerk hebben hun organisaties zodanig in te richten
en economische activiteiten en handelingen uit te voeren,
dat OL Invest 3 niet ongewenst en/of ongewild en/of
onbedoeld door derden en/of van overheidswege in en/
of onder een voor partijen ongewenste fiscaal, financieel
en/of economische doelgroep worden gerangschikt.
Meer specifiek wordt bedoeld dat OL Invest 3 niet valt aan
te merken als groepsmaatschappij en/of economische
eenheid van OL Invest 1 en/of OL Invest 2, en/of onder het
begrip ‘centrale leiding’ van enige andere vennootschap
valt, in de zin van de wet. De Uitgevende Instelling verklaart
tevens met bovenstaande expliciete woordkeuzes en
detaillering de wederzijdse intenties en bedoelingen van
alle betrokken partijen extra te verduidelijken.

9.5 Old Liquors Trading B.V., directie en
activiteiten.					
Old Liquors Trading is een Besloten Vennootschap
naar Nederlands recht, werkend onder Nederlandse
wetgeving en opgericht in Nederland op 26 februari
2015 voor onbepaalde duur en statutair gevestigd op het
adres Werftseweg 3, 4823 ZG te Breda in Nederland. Het
maatschappelijk kapitaal bedraagt € 800.000 (achthonderd9 GROEP VAN ‘OLD LIQUORS’ BEDRIJVEN

duizend euro), verdeeld in 800 (achthonderd) aandelen, elk
nominaal groot € 1.000 (één duizend euro). Het geplaatste
kapitaal bedraagt € 800.000 (achthonderdduizend euro) en
is onderverdeeld in 800 gewone aandelen van € 1.000 (één
duizend euro) per stuk. Old Liquors Trading is ingeschreven
in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te
Breda onder nummer 62757113.
De directie wordt gevoerd door B.C.H. (Bart) Laming en
deze is geheel zelfstandig bevoegd de onderneming te
vertegenwoordigen. Old Liquors Trading bepaalt geheel
zelfstandig haar eigen beleid en er zijn geen andere
partijen welke op enige wijze directe invloed hebben op
het beheer en/of beleid en/of daarin een rechtstreekse
zeggenschap hebben, anders dan dat bij een meerderheid
van stemmen van de aandeelhouders van de vennootschap
het bestuur verplicht is de aanwijzingen op te volgen, tenzij
deze in strijd zijn met het belang van de vennootschap en
de met haar verbonden onderneming(en).
Old Liquors Trading heeft in overeenstemming met haar
Statuten als doel: de im- en export van alsmede de handel
in en het in- en verkopen van zeldzame en oude dranken
zoals Cognac, Whisky, Armagnac, Likeuren, Port- en
Madeira-Wijnen en andere oude of bijzondere alcoholische
dranken, geen enkele uitgezonderd. Daarnaast treed zij op
als dienstverlener van een ‘volledige kantoor en administratie, service en call en contact center’ en praktische
dienstverlening voor de Uitgevende Instelling om internationaal zeldzame en oude dranken voor haar in te kopen en
te verkopen en het onderhouden van klantencontact.
Old Liquors Trading fungeert ook als een onafhankelijk
opererende werkmaatschappij voor de overige Old Liquors
bedrijven, maar dan uitsluitend inzake de verkoop en
niet voor de inkoop van zeldzame en oude alcoholische
dranken, omdat OL Invest 1 en OL Invest 2, op dit moment
niet meer actief investeren in oude dranken en deze
investeringsactiviteiten vanaf 6 april 2018 door Old Liquors
Invest III B.V. (de Uitgevende Instelling) worden uitgevoerd.
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Old Liquors Trading heeft jegens de Uitgevende
Instelling een contractuele verplichting om vanaf 1 juli
2019 uitsluitend nog oude dranken te verkopen voor
de Uitgevende Instelling en niet meer voor derden. De
Uitgevende Instelling heeft dientengevolge vanaf 1 juli
2019 het recht, maar geen verplichting, om alle oude
dranken welke Old Liquors Trading in haar verkoop-portefeuille heeft in te kopen tegen de historische
inkoopwaarde. De Uitgevende Instelling is binnen het
kader van deze contractuele afspraken afhankelijk van Old
Liquors Trading B.V., welke op haar beurt de plicht heeft om
juist en in de geest van de overeenkomsten te handelen.
De juiste naleving van deze contractuele afspraken is
essentieel voor het volledig slagen van de plannen van
de Uitgevende Instelling. Met deze dienstverlening is de
Uitgevende Instelling gevrijwaard van personele lasten en
een groot aantal aansprakelijkheden.

9.6 Old Liquors Invest B.V.,
directie en activiteiten
Old Liquors Invest B.V., h/o onder OL Invest 1, is een
Besloten Vennootschap naar Nederlands recht, werkend
onder Nederlandse wetgeving en opgericht in Nederland
op 26 februari 2015 voor onbepaalde duur en statutair
gevestigd op het adres Werftseweg 3, 4823 ZG te Breda
in Nederland en is ingeschreven in het handelsregister
van de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer
62753320. De directie wordt gevoerd door de heer B.C.H.
(Bart) Laming en deze is geheel zelfstandig bevoegd de
onderneming te vertegenwoordigen.
OL Invest 1 heeft vanaf 1 september 2015 tot 31 augustus
2017 voor een bedrag van € 3.209.000 Obligaties
uitgegeven binnen de zogenaamde wet op de vrijstellingsregeling welke onder toezicht valt van de AFM
(Autoriteit Financiële Markten), e.e.a. conform artikel 53
lid 2 Vrijstellingsregeling Wft. Zij heeft met deze gelden
op speculatieve basis oude dranken ingekocht en laat
deze oude en zeldzame dranken via Old Liquors Trading
B.V. verkopen op (hoofdzakelijk) de Noord-Amerikaanse
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en Aziatische (Chinese) markt. OL Invest 1, heeft deze
zeldzame en oude flessen met alcoholische dranken
uitsluitend ingekocht als investering en handelsobject
met een speculatief oogmerk op het stijgen van de
marktprijzen.
De verkoop van deze Voorraad zal mogelijk uiterlijk 30
juni 2019 zijn voltooid, waarna Old Liquors Trading het
recht heeft eventueel resterende voorraden in te kopen
tegen de historische waarde en deze doorverkopen aan de
Uitgevende Instelling. Uit de verkoop van haar voorraad
oude dranken worden de Obligatiehouders terugbetaald
waarna OL Invest 1 niet meer actief is in de verkoop van
exclusieve zeldzame en of oude dranken. Hierna zij zich
vanaf 1 juli 2019 uitsluitend nog bezig met het opkopen
en verkopen van alcoholische dranken op bulk-niveau
en online marktplaats-kwaliteit c.q. het goedkopere
genre alcoholische dranken, en vormt zij daarmee geen
concurrentie voor de Uitgevende Instelling. OL Invest 1
heeft derhalve uitsluitend oude dranken als belegging
in voorraad en is in het geheel niet actief aanwezig in
de markt waardoor er publiekelijk geen verwarring kan
ontstaan met de overige bedrijven welke de naam ‘Old
Liquors’ gebruiken.

9.7 Old Liquors Invest II B.V.,
directie en activiteiten
Old Liquors Invest II (h/o OL Invest 2) is een Besloten
Vennootschap naar Nederlands recht, werkend onder
Nederlandse wetgeving en opgericht in Nederland op
14 augustus 2017 voor onbepaalde duur en statutair
gevestigd op het adres Werftseweg 3, 4823 ZG te Breda
in Nederland en is ingeschreven in het handelsregister
van de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer
69439230. De directie wordt gevoerd door de heer B.C.H.
(Bart) Laming en deze is geheel zelfstandig bevoegd de
onderneming te vertegenwoordigen. OL Invest 2 heeft
vanaf 14 augustus 2017 tot 7 december 2017 voor een
bedrag van € 677.000 Obligaties uitgegeven en met de
daaruit verkregen gelden op speculatieve basis zeldzame
en oude dranken ingekocht.
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OL Invest 2 is op dit moment in afwachting van een bij de
AFM ingediend verzoek voor een prospectus-goedkeuring.
Omdat de markt, en daarmee ook de AFM, onbekend is
met de speculatieve handel en beleggingen in zeldzame
en oude dranken is er geen zicht op het tijdsbestek
waarbinnen zij een goedgekeurd prospectus kan
verwachten. Om die reden is OL Invest 2 op dit moment
niet actief aanwezig in de markt van oude dranken,
waardoor er publiekelijk geen verwarring kan ontstaan
met de overige bedrijven welke de naam ‘Old Liquors’
gebruiken.
OL Invest 2 koopt derhalve geen oude dranken meer in
op dit moment en laat haar bestaande voorraad oude en
zeldzame dranken via Old Liquors Trading B.V. verkopen
op (hoofdzakelijk) de Noord-Amerikaanse en Aziatische
(Chinese) markt. OL Invest 2 heeft deze zeldzame en oude
flessen met alcoholische dranken uitsluitend ingekocht als
investering en handelsobject met een speculatief oogmerk
op het stijgen van de marktprijzen.
De verkoop van deze Voorraad zal mogelijk uiterlijk 30
juni 2019 zijn voltooid, waarna Old Liquors Trading het
recht heeft eventueel resterende voorraden in te kopen
tegen de historische waarde en deze doorverkopen aan
de Uitgevende Instelling. Uit de verkoop van de voorraad
oude dranken van OL Invest 2 worden de Obligatiehouders
terugbetaald. Indien OL Invest 2 geen goedkeuring krijgt
voor haar prospectus houdt zij zich uitsluitend nog bezig
met het opkopen van niet-gebottelde vaten zeldzame en
oude dranken en laat zij hiervan van zogenaamde ‘limited
editions flessen’ bottelen. Hiermee vormt zij in het geheel
geen concurrentie voor de Uitgevende Instelling.

9.8 Old Liquors Magazine B.V.,
directie en activiteiten
Old Liquors Magazine B.V. is een Besloten Vennootschap
naar Nederlands recht, werkend onder Nederlandse
wetgeving en opgericht in Nederland op 26 februari 2015
voor onbepaalde duur en statutair gevestigd op het adres
Werftseweg 3, 4823 ZG te Breda in Nederland.
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Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 200.000 (tweehonderdduizend euro), verdeeld in 200 (tweehonderd)
aandelen, elk nominaal groot € 1.000 (één duizend euro).
Het geplaatste kapitaal bedraagt € 200.000 (tweehonderdduizend euro) en is onderverdeeld in 200 gewone aandelen
van € 1.000 (één duizend euro) per stuk. Old Liquors
Magazine B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de
Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 62756931.
De directie wordt gevoerd door de heer B.C.H. (Bart)
Laming en deze is geheel zelfstandig bevoegd de
onderneming te vertegenwoordigen. Old Liquors Magazine
B.V. bepaalt geheel zelfstandig haar eigen beleid en er zijn
geen andere partijen welke op enige wijze directe invloed
hebben op het beheer en/of beleid en/of daarin een
rechtstreekse zeggenschap hebben.
De doelstelling van Old Liquors Magazine B.V. is het
uitgeven van geprinte en online magazines en het in de
markt plaatsen van een online en internationaal Engelstalig
magazine over exclusieve dranken en verzamelaars
(www.oldliquorsmagazine.com). Het voornemen is om in
het 4e kwartaal 2018 een gedrukt magazine uit te geven
welke is gericht op de Engelstalige en hoofdzakelijk de
Noord-Amerikaanse markt.
Het Amerikaans en internationaal georiënteerde magazine
is speciaal bestemd voor luxe slijterijen op de Amerikaanse
markt om zich daar te profileren en is daarmee gelijktijdig
een entree voor de producten van de Uitgevende Instelling
op deze Noord-Amerikaanse markt.

9.9

Licentie en dienstverleningsovereenkomst

Old Liquors Trading B.V., heeft met de Uitgevende Instelling
een licentie en dienstverlening-overeenkomsten gesloten
op het gebied van een volledige kantoor en administratie
service en call en contact center en praktische dienstverlening in de in- en verkoop van oude dranken en werving
van klanten. Binnen het kader van deze overeenkomst
bepaalt uitsluitend de Uitgevende Instelling het verkoopmoment en de verkoopprijzen van haar oude dranken. Old
Liquors Trading heeft jegens de Uitgevende Instelling een
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contractuele verplichting om vanaf 1 juli 2019 uitsluitend
nog zeldzame en oude dranken te verkopen voor de
Uitgevende Instelling en niet meer voor andere Old Liquors
bedrijven en of andere derden. De Uitgevende Instelling
heeft dientengevolge het recht, maar geen verplichting,
om alle oude dranken welke Old Liquors Trading op dat
moment in haar verkoop-portefeuille heeft in te kopen
tegen de door Old Liquors Trading betaalde bedragen.
Indien OL Invest 2 alsnog een prospectus goedkeuring van
de AFM ontvangt kan zij eventueel Obligaties uitgeven

en deze gelden beleggen in zeldzame en oude dranken.
In dat geval kan de uitgevende Instelling en/of Trading er
voor kiezen de bestaande overeenkomsten te beëindigen
en is Old Liquors Trading verplicht de voorraad oude
dranken met onmiddellijke ingang van de Uitgevende
Instelling over te nemen tegen 120% van de kostprijs op
dat moment, en is Trading verplicht dat bedrag binnen
10 werkdagen te betalen. In dat geval kan de Uitgevende
Instelling met die verkoopopbrengst de Obligatiehouders
vervroegd aflossen. Een dergelijke situatie is overigens
hypothetisch, omdat er geen enkel zicht is op het
verkrijgen van een goedgekeurd Prospectus voor OL Invest
2 gedurende de uitgifte van de Obligaties van OL Invest 3.

9.10 Vermijding van ondernemersrisico
en juridische aansprakelijkheid
Ter beperking van mogelijke ondernemingsrisico’s zoals
productaansprakelijkheid en personeelslasten, onderneemt
de Uitgevende Instelling zelf geen rechtstreekse activiteiten, maar maakt zij gebruik van de diensten van Old
Liquors Trading. Het oogmerk van de Uitgevende Instelling
is uitsluitend gericht op het speculatief inkopen van
zeldzame en oude dranken en het in beheer c.q. voorraad
houden daarvan en het minimaliseren van dagelijkse en
praktische bedrijfsrisico’s.

9.11 Juridisch, economisch en fiscaal
eigendom van de voorraden
De flessen oude dranken zijn na aankoop het onbezwaard
juridisch en economisch eigendom van de Uitgevende
Instelling en na registratie van het pandrecht het juridisch
eigendom van de Stichting Obligatiehouders Old Liquors
Invest III. De oude dranken worden op de juridische (fiscale)
bodem van de Uitgevende Instelling op het adres aan de
Bredestraat 9, 4823 ZA te Breda, in voorraad gehouden.
Hierdoor treffen eventuele (bodem)beslagen van
leveranciers, schuldeisers of fiscus, ten laste van Old Liquors
Trading en/of andere derden geen doel. Old Liquors
Trading heeft geen juridische bodem aan de
Bredestraat 9 te Breda.
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