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Informatie voor de
Obligatiehouder

Dit Memorandum is opgesteld met het doel informatie
te verstrekken over de Uitgevende Instelling voor de
Aanbieding van de Bedrijfsobligaties aan potentiele
beleggers.
De geïdentificeerde en/of diverse categorie beleggers
waaraan de Old Liquors Invest III Bedrijfsobligaties worden
aangeboden zijn Rechtspersonen en/of natuurlijke
personen die:
 voldoende kennis en ervaring hebben van Obligaties
en beleggingen in het algemeen en van het feit dat het
aangaan en/of houden van Bedrijfsobligaties gepaard
gaat met risico’s;
 de geschiktheid van een investering zelf kan vaststellen
in het licht van zijn/hun eigen
omstandigheden;
 de voor- en nadelen van het investeren in
Bedrijfsobligaties en de informatie die is opgenomen in
dit Memorandum op waarde kunnen inschatten;
 toegang hebben tot en kennis hebben van toepasselijke
instrumenten om in de context van de eigen financiële
situatie een investering in de Bedrijfsobligaties van Old
Liquors Invest III te kunnen beoordelen, alsmede de
invloed hiervan op zijn totale portefeuille;
 over voldoende financiële middelen beschikken om alle
risico’s te dragen die gepaard gaan met het aangaan
van en/of het houden van een Bedrijfsobligatie van Old
Liquors Invest III;
 de volledige inhoud van het Memorandum volledig
begrijpen en in staat zijn om (zelfstandig of met behulp
van een financieel adviseur) mogelijke scenario’s vast
te stellen in relatie tot economische en andere factoren
die de investering kunnen beïnvloeden, alsmede het
financiële vermogen om dergelijke risico’s te dragen;
 voldoende kennis hebben van het kopen van Obligaties
en/of het houden van Bedrijfsobligaties van Old Liquors
Invest III welke behoort tot specifieke bedrijfsrisico’s;
 een investeringshorizon van minimaal 5 (vijf ) jaar
hebben en die naast aandelen ook
Bedrijfsobligaties wensen en de risico’s in Hoofdstuk
3 van dit Memorandum hebben gelezen en volledig
hebben begrepen.
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Door te participeren in de Uitgevende Instelling wordt
de potentiele Obligatiehouder in de gelegenheid gesteld
een rendement te behalen op kapitaal dat ter beschikking
wordt gesteld aan de Uitgevende Instelling. De Uitgevende
Instelling gaat deze gelden gebruiken voor de realisatie
en exploitatie van de in dit Memorandum omschreven
speculatieve handels- en investeringsactiviteiten in oude
dranken.
Potentiële beleggers kunnen zich via de website
aanmelden voor het bijwonen van informatiebijeenkomsten om kennis te maken met de Uitgevende
Instelling, waar zij de oude dranken mogen proeven en een
bijzondere collectie (geen eigendom van de Uitgevende
Instelling) en kelder mogen bezichtigen.
De Uitgevende instelling neemt volledige verantwoordelijkheid voor de in het Memorandum verstrekte informatie
en verklaart dat, na het treffen van alle redelijk maatregelen
om dit te garanderen en voor zover haar bekend, de
gegevens in dit Memorandum overeenstemmen met de
werkelijkheid en dat er geen gegevens zijn weggelaten
waarvan de vermelding de strekking van dit Memorandum
zou wijzigen.
Niemand is gerechtigd in verband met de Aanbieding
van de Bedrijfsobligaties informatie te verschaffen of
verklaringen af te leggen die niet in dit Memorandum zijn
opgenomen. Indien zodanige informatie is verschaft of
zodanige verklaringen zijn afgelegd, dient op dergelijke
informatie of dergelijke verklaringen niet te worden
vertrouwd als ware deze verstrekt of afgelegd door of
namens de Uitgevende Instelling.
Dit Memorandum houdt geen aanbod in van enig
effect of een uitnodiging tot het doen van een
aanbod tot verwerving van enig effect anders dan de
Bedrijfsobligatie(s), zoals aangeboden in enige jurisdictie
waar dit volgens de daar geldende regelgeving niet
geoorloofd is. De afgifte van dit Memorandum en de
Aanbieding en Uitgifte van Obligaties op basis hiervan
betekenen onder geen enkele omstandigheid dat de in dit
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Memorandum vermelde informatie ook op een later tijdstip
dan de datum van dit Memorandum nog juist is.
De verspreiding van dit Memorandum en de Uitgifte en
Aanbieding van de Bedrijfsobligaties in andere landen
dan Nederland kunnen aan juridische beperkingen
onderworpen zijn. Personen die buiten Nederland in
het bezit komen van dit Memorandum dienen zich
te vergewissen van en zich te houden aan dergelijke
beperkingen.
De Uitgevende Instelling aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke schending dan ook van zodanige
beperkingen door wie dan ook, ongeacht of het een
potentiële koper van Bedrijfsobligaties betreft of niet.

4.2 Realiseerbaarheid
toekomstige uitkomsten
De werkelijke uitkomsten kunnen afwijken van de
prognoses, aangezien de veronderstelde gebeurtenissen zich veelal niet op gelijke wijze zullen voordoen
als hier is aangenomen. De hieruit voortvloeiende
afwijkingen kunnen van materieel belang zijn, zowel
positief als negatief. Dit Memorandum is opgesteld door
de Uitgevende Instelling met als doel het verkrijgen van
vermogen ten behoeve van het doen van speculatieve
aankopen van zeldzame oude dranken. Hierdoor is dit
Memorandum niet geschikt voor andere doeleinden
en dient dit niet te worden verspreid aan, of te worden
gebruikt door anderen.

4.1 De Uitgevende Instelling is
geen Beleggingsinstelling
De Uitgevende Instelling is geen beleggingsinstelling, maar
uitsluitend een handelsonderneming met een eenvoudige
en daardoor doorzichtige juridische en economische
structuur, waarmee duidelijkheid wordt beoogd welke
zekerheden en verhaalsmogelijkheden Obligatiehouders
hebben en dat de obligatieopbrengst niet wordt gebruikt
om collectief te beleggen en de Bedrijfsobligaties geen
deelnemingsrechten bieden.
De Uitgevende Instelling, kantoorhoudend aan de
Bredestraat 9, 4823 ZA te Breda, is verantwoordelijk voor
de informatie in dit Memorandum. Naar het oordeel van
de Uitgevende Instelling is alle informatie en prognoses
op een juiste wijze op basis van de veronderstellingen
opgesteld en toegelicht, waarbij tevens de van toepassing
zijnde grondslagen voor waardering en resultaatbepalingen, welke worden gehanteerd in de jaarrekening, in
aanmerking zijn genomen.
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