Belangrijkste informatie over de belegging

Bedrijfsobligatie Serie OLI-III-A
van Old Liquors Invest III B.V.

Dit document is opgesteld op 11-mei-2018

Dit document helpt u de risico’s, de kosten, en het rendement van de belegging beter te
begrijpen.
Let op! Dit document en deze aanbieding zijn niet door de AFM getoetst.

Wat wordt er aangeboden en door wie?
De Bedrijfsobligaties Serie OLI-III-A (hierna ook te noemen: obligaties) worden
aangeboden door Old Liquors Invest III B.V. De aanbieder is Tevens de uitgevende
instelling van de Obligatie Serie OLI-III-A. .
De uitgevende instelling heeft als hoofdactiviteit het speculatief investeren in
oude dranken, zoals Whisky, Cognac, Armagnac, Port, Likeuren, Madeirawijnen en andere zeldzame en oude of bijzondere alcoholische dranken, geen
enkele uitgezonderd.
De website van de aanbieder is www.oldliquorsinvest.com
.

Wat zijn de belangrijkste risico’s voor u als belegger?
Over het algemeen geldt hoe hoger het aangeboden of verwachte rendement, hoe hoger
het risico. Het aangeboden of verwachte rendement op de obligatie’s is afhankelijk van
de winst die Old Liquors Invest III B.V. maakt. De kans bestaat dat de winst lager is
dan verwacht of dat er zelfs sprake is van verlies, waardoor u mogelijk minder rendement
krijgt uitgekeerd of zelfs uw inleg of een deel daarvan verliest. De belangrijkste redenen
waardoor Old Liquors Invest III B.V.] mogelijk niet in staat is het aangeboden of
verwachte rendement of zelfs uw inleg uit te keren, zijn:
prognoserisico:
De geprojecteerde en genoemde financiële cijfers, bedragen en
percentages zijn voornamelijk gebaseerd op veronderstellingen en
geprognosticeerde ontwikkelingen met kennis en ervaring van de handel in
oude dranken. Hoewel de Uitgevende Instelling haar uiterste best heeft gedaan
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haar ervaring en deskundigheid in te zetten bij de verduidelijking van deze
cijfers, is het onmogelijk om een volledig accurate prognose te doen aangezien
niet alleen bekende gegevens, maar ook (onzekere) toekomstige
ontwikkelingen zijn meegenomen. De geprognosticeerde resultaten kunnen
ook tegenvallen. Als gevolg hiervan kunnen de Obligaties in waarde dalen en/of
kunnen Rentevergoedingen en/of Aflossingen niet tijdig, niet, of gedeeltelijk
plaatsvinden.
aflossingsrisico: Old Liquors Invest III B.V. heeft het recht
Obligatieleningen vervroegd af te lossen in het geval dat zij het niet meer
wenselijk acht dat de Obligatieleningen uitstaan. Het kan ook voorkomen dat
Old Liquors Invest III B.V. op een andere (goedkopere) wijze gelden kan
aantrekken. Het kan dan voorkomen dat de uit de Aflossing verkregen gelden
door de Obligatiehouder alleen tegen een lagere Rente te herinvesteren zijn.
financieringsvormenrisico: Door Old Liquors Invest III B.V. is gekozen
voor een financieringsstructuur waarbij een groot deel Vreemd Vermogen
(1.000.000) en een kleiner deel Eigen Vermogen, namelijk € 500.000
(vijfhonderdduizend euro), is ingebracht. De verschaffer van het gehele Eigen
Vermogen, de heer (BAY) B.H.G. van der Bunt, heeft het recht maar niet de
plicht het Eigen Vermogen te verhogen. In geval het Eigen Vermogen niet wordt
verhoogd en de totale investeringen door Old Liquors Invest III B.V. het bedrag
van € 1.000.000 (één miljoen euro) niet overschrijden, bedraagt de solvabiliteit
(de verhouding Eigen Vermogen : totaal vermogen) derhalve 33.3 : 66.6. Als de
inkomsten in negatieve zin afwijken van de prognoses, kan dit de betaling van
de Rente en terugbetaling van de Bedrijfsobligatieleningen in gevaar brengen,
omdat Old Liquors Invest III B.V. op dat moment mogelijk te weinig Eigen
Vermogen heeft.

.
.
Er bestaan ook andere belangrijke risico’s. Meer informatie over deze risico’s vindt u in
dit document onder het kopje “Nadere informatie over de risico’s” op pagina 5 t/m 7.

Wat is de doelgroep van deze belegging?
De Bedrijfsobligatie Serie OLI-III-A] worden aangeboden aan natuurlijke
personen en rechtspersonen.
De Bedrijfsobligatie Serie OLI-III-A zijn geschikt voor beleggers 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 Bedrijfsobligatie Serie OLI-III-A zijn niet geschikt voor beleggers die 1.

onvoldoende kennis en ervaring hebben van Bedrijfsobligatieleningen in het algemeen
en van het feit dat het aangaan en/of houden van Bedrijfsobligatieleningen gepaard
gaat met risico’s; 2. de voor- en nadelen van het investeren in de
Bedrijfsobligatieleningen en de informatie die is opgenomen in het Informatie
Memorandum niet op waarde kunnen inschatten; 3. geen toegang hebben tot en
kennis hebben van toepasselijke instrumenten om in de context van zijn eigen
financiële situatie een investering in de Bedrijfsobligatieleningen te kunnen
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beoordelen, alsmede de invloed hiervan op zijn of haar totale portefeuille; 4. niet over
voldoende financiële middelen beschikken om alle risico’s te dragen die gepaard gaan
met het aangaan van en/of het houden van een Bedrijfsobligatielening van Old Liquors
Invest III; 5. niet de volledige inhoud van het Informatie Memorandum volledig
begrijpen en niet in staat te 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.

Wat voor belegging is dit?
U belegt in een Bedrijfsobligatie, die geen deelnemingsrechten biedt.
De nominale waarde van de Bedrijfsobligatie is € 1.000 (één duizend euro) per
stuk.
De intrinsieke waarde van de Bedrijfsobligatie is € 1.000 (één duizend euro) per
stuk.
De prijs van de Bedrijfsobligatie is € 1.000 (één duizend euro) per stuk.
Deelname is mogelijk vanaf € 1.000 (één duizend euro) per stuk.
De datum van uitgifte van de Bedrijfsobligatie

is 08-mei-2018.

De looptijd van de Bedrijfsobligatie is vijf jaar.
.
De rente op de obligaties is

8% rente per jaar. De obligaties kennen geen bonusrente.

Meer informatie over het rendement vindt u in dit document onder het kopje “Nadere
informatie over het rendement” op pagina 7.

Wat zijn de kosten voor u als belegger?
Over uw inleg betaalt u

geen emissiekosten of Bovenop uw inleg betaalt u 0 euro aan
emissiekosten per Bedrijfsobligatie ..
Bij verkoop van uw obligatie betaalt u geen kosten.

Waar wordt uw inleg voor gebruikt?
Van elke euro van uw inleg wordt ca. 0,13 euro] gebruikt om kosten af te dekken.
De volledige c.q. nominale waarde van de Bedrijfsobligatie á € 1.000 (één
duizend euro) wordt geïnvesteerd in de exploitatie van de Uitgevende Instelling
ten behoeve van het grootschalig inkopen en speculatief uit de markt houden
van zeldzame en oude dranken, waaronder Whisky, Cognac, Armagnac,
Likeuren, Port- en Madeira-Wijnen en andere zeldzame en oude alcoholische
dranken, geen enkele uitgezonderd.
Uw inleg behoort tot het vermogen van Old Liquors Invest III B.V.
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Meer informatie over het gebruik van de inleg kunt u vinden onder het kopje “Nadere
informatie over de besteding van de opbrengst” op pagina 7.

Nadere informatie over de belegging
In dit onderdeel van het document vindt u nadere informatie over de aanbieding en de
aanbieder. Hiermee krijgt u meer inzicht in de specifieke risico’s, de kosten, en het
rendement van de aanbieding.
Let op! Dit document en deze aanbieding zijn niet door de AFM getoetst.
Nadere informatie over de aanbieder

De aanbieder is tevens de uitgevende instelling van de

Bedrijfsobligatie Serie OLI-III-A

De uitgevende instelling is een Besloten Vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid, opgericht op 06-apr-2018 en gevestigd in Breda onder het KvKnummer

71402624. Het adres van de uitgevende instelling is Bredestraat 9, 4823 ZA
Breda in Nederland
De website van de uitgevende instelling is www.oldliquorsinvest.com
Contactpersoon: B.H.G. van der Bunt, Email adres: bunt@oldliquors.com en
telefoonnummer 076 541 1298 / 076 5425959 / 0650638400
De uitgevende instelling wordt bestuurd door

B.H.G. van der Bunt .

De enig aandeelhouder van de uitgevende instelling is

B.H.G. van der Bunt

Dit zijn de belangrijkste activiteiten van de uitgevende instelling: Het speculatief
investeren in oude dranken, zoals Whisky, Cognac, Armagnac, Port, Likeuren,
Madeira-wijnen en andere zeldzame en oude of bijzondere alcoholische
dranken, geen enkele uitgezonderd.
.
Er is geen financiële relatie tussen de aanbieder en de uitgevende instelling.
.
De aanbieder is opgericht op 06-apr-2018 en gevestigd in Breda onder het KvKnummer 71402624. Het adres van de aanbieder is Bredestraat 9, 4823 ZA Breda,
Nederland. De website van de aanbieder is www.oldliquorsinvest.com
Contactpersoon: Click here to enter text. B.H.G. (Bay) van der Bunt, e-mailadres
info@oldliquorsinvest.com en telefoonnummer 0765411298 / 0650638400
De aanbieder wordt bestuurd door B.H.G. (Bay) van der Bunt .
De enig aandeelhouder van de aanbieder is B.H.G. (Bay) van der Bunt
.
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Nadere informatie over de uitgevende instelling
De uitgevende instelling is een Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,
opgericht op 06-apr-2018 en gevestigd in Breda onder het KvK-nummer 71402624.
Het adres van de Uitgevende In stelling is Bredestraat 9, 4823 ZA Breda in Nederland.
De website van de Uitgevende Instelling is www.oldliquorsinvest.com. Het adres van
de uitgevende instelling is [straat+nummer, plaats, land indien anders dan Nederland].
De website van de uitgevende instelling is [webadres].
De uitgevende instelling wordt bestuurd door B.H.G. (Bay) van der Bunt .

De enig aandeelhouder van de uitgevende instelling is B.H.G. (Bay) van der Bunt

.
De uitgevende instelling heeft de volgende handelsnamen: Old liquors Invest III
en/of OL Invest III
De uitgevende instelling verhandelt de volgende producten: zeldzame en oude
dranken, waaronder, Whisky, Cognac, Armagnac, Likeuren, Port- en Madeira-Wijnen en
andere zeldzame en oude alcoholische dranken, geen enkele uitgezonderd.
De uitgevende instelling heeft geen (financiële) relaties met gelieerde entiteiten en/of
personen.
.
Dit zijn de belangrijkste activiteiten van de uitgevende instelling:
Het investeren in zeldzame en oude dranken, zoals Whisky, Cognac, Armagnac, Port,
Likeuren, Madeirawijnen en andere oude of bijzondere alcoholische dranken, geen
enkele uitgezonderd.

Nadere informatie over de risico’s
.
Inkooprisico: het risico bestaat dat

de verkopende partij van zeldzame en oude
dranken niet te goedertrouw is en opzettelijk dranken levert die niet aan de beschrijving
of verkoopprijsverwachting van de Uitgevende Instelling voldoet, omdat de Uitgevende
Instelling niet altijd in staat is de dranken vooraf fysiek te beoordelen op kwaliteit en
authenticiteit. De beoordeling van de aan te kopen dranken wordt gedaan aan de hand
van schriftelijke informatie zoals een veilingcatalogus, foto’s en ander soort
beschrijvingen. Dit betekent dat in dat geval dergelijke dranken minder geld opbrengen
dan de kostprijs en maakt de Uitgevende Instelling verlies op die transactie waardoor de
rentebetaling en ook de terugbetaling van de inleg niet tijdig of zelf in het geheel niet
kan worden terugbetaald aan de belegger.
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Verkooprisico: er is sprake van het risico op de hoogte van de verkoopopbrengst van
oude en zeldzame dranken omdat de Uitgevende Instelling beoogt haar oude dranken
vanaf 1 juli 2019 tot in het vijfde jaar te verkopen in luxe slijterijen op de Amerikaanse
en Aziatische markt, waaronder ook de Chinese markt, tegen een hogere prijs dan de
aankoopprijs. Deze verkoopwaarde is afhankelijk van diverse factoren.
Een van de factoren is de markt van vraag en aanbod voor oude dranken. Dit betekent
dat de waarde van de oude dranken kan stijgen, maar ook kan dalen en dus dat de
verkoopwaarde lager kan zijn dan de aankoopwaarde. De Uitgevende Instelling heeft
tot doel om de speculatief in voorraad gehouden oude dranken te verkopen bij een
waardestijging vanaf 50% van de kostprijs.
Het is onzeker of een dergelijke waardestijging altijd wordt behaald. De dranken
kunnen na aankoop ook in waarde dalen. Een netto waardestijging van 50% kan alleen
worden behaald als de markt zich goed ontwikkelt en er ook kopers worden gevonden,
en de inflatie- en speculatie-verwachting wordt gerealiseerd.

Financieringsrisico: er is geen sprake van een additionele fianciering.
Vervroegde aflossing: er is sprake van het risico op vervroegde aflossing omdat de
Uitgevende Instelling het recht heeft de Bedrijfsobligaties vervroegd af te lossen in het
geval dat zij het niet meer wenselijk acht dat de Bedrijfsobligaties uitstaan. Het kan
ook voorkomen dat de Uitgevende Instelling op een andere (goedkopere) wijze gelden
kan aantrekken. Het kan dan voorkomen dat de uit de Aflossing verkregen gelden door
de Obligatiehouder alleen tegen een lagere Rente te herinvesteren zijn.
Waardering van de producten: De waarde van oude dranken wordt vastgesteld op
basis van een momentopname tijdens een bepaalde marktsituatie. De waarde wordt
niet vastgesteld op basis van en is niet gekoppeld aan de termijn van de
Bedrijfsobligaties. Het kan gebeuren dat de Uitgevende Instelling de waarde niet juist
inschat. Ook is het mogelijk dat de marktwaarde van de oude dranken wel met 50% is
gestegen, maar dat het niet lukt om de dranken daadwerkelijk tegen deze hogere
waarde te verkopen.
Geen benchmark informatie:De waarde van oude dranken wordt niet vastgesteld op
basis van een historisch rendement van bijvoorbeeld 10, 20 of 50 jaar en is ook niet
aantoonbaar wegens het ontbreken van betrouwbare benchmark informatie. De door
de Uitgevende Instelling gehanteerde verkoopprijzen liggen meestal 20 – 30% hoger
dan de concurrentie. Feitelijk worden alle in- en verkoopprijzen door de Uitgevende
Instelling geheel zelfstandig, dus niet onafhankelijk en of onpartijdig, bepaald maar,
uitsluitend op basis van haar eigen expertise..
In natura ingebracht aandelen kapitaal: De waarde van de flessen met oude dranken
die door de aandeelhouders van de Uitgevende Instelling als kapitaalstorting
(gewaardeerd op € 500.000) zijn ingebracht zijn in de afgelopen drie jaar gekocht bij
veilinghuizen tegen de gangbare marktwaarde. Het risico is niet uitgesloten dat de
Uitgevende Instelling zowel de waarde van de inkoopprijzen en het in natura
ingebrachte kapitaal, als ook de verkoopprijzen onjuist heeft ingeschat.
Dit betekent dat op het moment dat de oude dranken niet na de periode van vijf jaar of
vanaf een eerder gewenst moment kunnen worden verkocht, dat de oude dranken
internationaal op verschillende veilingen ter verkoop worden aangeboden. Op dat
moment wordt de opbrengst van de aangeboden dranken als executiewaarde door de
markt bepaald. Indien de verkoopopbrengst van de dranken tegenvalt, dan kan dat tot
gevolg hebben dat de Uitgevende Instelling over te weinig financiële middelen beschikt
om de Bedrijfsobligaties af te lossen. Houders van Bedrijfsobligaties lopen in dat geval
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het risico (veel) minder terug te ontvangen dan zij oorspronkelijk hebben ingelegd. In
het meest negatieve scenario ontvangen Obligatiehouders niets terug.

Beperkt eigen vermogen: het eigen vermogen van de uitgevende instelling is beperkt
ten opzichte van het vreemd vermogen. Dit betekent dat de buffer aan eigen vermogen
klein is waardoor bij tegenvallende resultaten de uitgevende instelling relatief snel niet
meer aan haar verplichtingen op de obligaties zal kunnen voldoen. Het risicoprofiel van
de obligaties lijkt daardoor op het risicoprofiel van aandelen.
.

Nadere informatie over de besteding van de opbrengst
De totale opbrengst van de aanbieding bedraagt na volledige uitgifte één miljoen
euro
Dit bedrag kan ook lager zijn als niet op alle Obligaties wordt ingeschreven. De
minimale opbrengst is niet bepaald. Indien er minder of geen opbrengsten uit de
Obligatie-uitgifte binnenkomen worden er minder of geen zeldzame oude dranken
ingekocht. Het minimale bedrag is derhalve € 0.

De opbrengst wordt gebruikt voor het investeren in zeldzame en oude alcoholhoudende
dranken en een deel daarvan uit strategische en speculatieve
investeringsoverwegingen voor langere tijd uit de markt te houden en vervolgens te
verkopen vanaf het moment dat deze dranken meer dan 50% in waarde zijn gestegen.
Van de opbrengst wordt 12.5% (€ 125.000) gebruikt voor kosten voor inkoop en
transport naar het magazijn, van de aangekochte dranken.
De opbrengst is wel voldoende voor de investering in zeldzame en oude dranken
inclusief bijbehorende kosten voor inkoopcommissie en transport naar het magazijn.
De uitgevende instelling heeft naast de kosten met betrekking tot de investering geen
andere kosten dan de exploitatiekosten.

De geprognosticeerde jaarlijkse exploitatiekosten zijn:
Huur magazijn+kantoor incl. energie
Verzekeringen
Overige kosten + Onvoorzien
Contributies/abonnement
Reclame en werving Obligatie uitgifte Serie OLI-III-A
Obligatierente Serie OLI-III-A

€
€
€
€
€
€

10.000
10.000
10.000
5.000
30.000
80.000

De huur magazijn+kantoor inclusief energie zijn maandelijks verschuldigd.
De verzekeringen zijn jaarlijks bij vooruitbetaling verschuldigd.
Contributies en abonnement zijn verschuldigd per kwartaal.
De kosten van reclame en werving Obligatie-houders zijn verschuldigd tijdens de gehele
looptijd van de uitgifte.
De Obligatierente is per kwartaal verschuldigd
De overige en onvoorziene kosten zijn maandelijks verschuldigd
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De financiering van deze kosten worden betaald uit de verkopen van oude dranken uit
het eigen vermogen en uit de winst op de verkopen van vooraden oude dranken welke
zijn gekocht met gelden uit de Obligatie-opbrengst.

Nadere informatie over het rendement
Het rendement wordt uitgekeerd in de vorm van rente.
De rente bedraagt 8% vast per jaar.
.
De belegger ontvangt

de rente per kwartaal, telkens op 31 maart, 30 juni, 30 september
en 31 december van elk jaar en deze wordt uitbetaald binnen 10 (tien) Werkdagen na
afloop van de periode waarover de Rentevergoeding verschuldigd is, indien en voor
zover de liquiditeitspositie naar de mening van het bestuur daarvoor toereikend is. Het
bedrag van de einduitkering vindt plaats na afloop van looptijd van de bedrijfsobligatie
(vijf jaar), waarbij de hoogte van de aflossing en einduitkering afhankelijk is van de
verkoopopbrengst van de voorraad oude dranken vanaf het 2e tot en met het 5e jaar.
.
De investering levert wel genoeg inkomsten op vóór de eerste uitbetalingsdatum om
uit die inkomsten het rendement van alle beleggers te kunnen vergoeden.
Het rendement wordt niet vergoed uit de inleg van beleggers.
Er zijn naast de beleggers geen andere personen die inkomsten (anders dan als
bedoeld onder ‘kosten’) ontvangen uit de investering.
.

Nadere informatie over de financiële situatie van de uitgevende instelling
De uitgevende instelling is nog niet actief sinds de datum van oprichting op 6 april
2018. De volgende financiële informatie is de meest recent beschikbare informatie.
Balans
De datum van deze informatie is 8 mei 2018.
Het eigen vermogen bedraagt € 500.000] en bestaat uit:
 een voorraad flessen oude dranken met een inkoopwaarde van
 € 500.000
Het vreemd vermogen bedraagt € 0,00 en bestaat uit:
€ 0,00
De verhouding eigen vermogen/vreemd vermogen is 100/0 totaal 100. Na de uitgifte
van de obligaties is deze verhouding 33.3/66.6
Er is geen sprake van additionele financiering.
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Het werkkapitaal bedraagt € 500.000 en bestaat uit:
 een voorraad flessen met oude dranken met een inkoopwaarde van
 € 500.000
Het bedrag aan uitstaande leningen is op 8 mei 2018 € 0. Dit betreft op 8 mei 2018
geen enkele lening die de uitgevende instelling op 31.12.2018 afgelost moet hebben.
.
Zekerheden
De uitgevende instelling heeft geen zekerheden en geen garanties verleend aan
derden voor een bedrag van € 0,00.
.
Resultatenrekening
De volgende informatie ziet op een periode van 5 weken of korter en is de meest
recent beschikbare informatie.
De
De
De
De

omzet voor deze periode bedraagt € 0
operationele kosten over deze periode bedragen € 0
overige kosten over deze periode bedragen € 1.750
netto winst over deze periode bedraagt € 0

De uitgevende instelling is op 6 april 2018 opgericht en heeft nog geen activiteiten
verricht.
De volgende informatie ziet op de situatie na uitgifte van de obligaties.
De opbrengst van de aanbieding is naar verwachting € 1.000.000
Het bedrag aan eigen vermogen dat in geval van aandelen/participaties: daarnaast]
wordt ingebracht, is € 0 en bestaat uit:
 €0
Er wordt geen additionele financiering aangetrokken voor een bedrag van € 0. Deze
financiering bestaat uit € 0. Het vreemd vermogen bedraagt na volledige uitgifte van
deze obligatielening € 1.000.000
Na de uitgifte van de obligaties is de verhouding eigen vermogen/vreemd vermogen
33.3/66.6
Na de uitgifte van de obligaties bedraagt het werkkapitaal € 1.500.000 en bestaat uit:
 aandelen kapitaal € 500.000
 gelden uit de Obligatie-uitgifte € 1.000.000

Nadere informatie over de aanbieding en inschrijving
De aanbiedingsperiode begint op 08-mei-2018 en eindigt op moment van volstorting.
De uitgifte van de Obligaties is doorlopend en heeft geen einddatum en
eindigt op het moment van volstorting.
De uitgiftedatum van de obligaties is 08-mei-2018.
.
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Beleggers dienen zich op de volgende manier in te schrijven: Inschrijving op de
Bedrijfsobligatielening is mogelijk vanaf de inschrijvingsperiode, zoals voor de
Bedrijfsobligatieleningen is vastgesteld in de betreffende
Bedrijfsobligatievoorwaarden.
Inschrijving vindt online plaats door het online invullen van het inschrijfformulier
dat beschikbaar is op de website genaamd: www.oldliquorsinvest.com.
Betaling van de Bedrijfsobligatieleningen vindt bij Inschrijving plaats via iDEAL
betaling en/of bankoverschrijving, overeenkomstig de Obligatievoorwaarden. De
Uitgevende Instelling kan zonder opgaaf van reden(en) een Inschrijving weigeren
en tevens de inschrijvingsperiode verlengen, verkorten of opschorten, dan wel de
Aanbieding en Uitgifte van de Bedrijfsobligatieleningen intrekken voorafgaande of
gedurende de inschrijvingsperiode.
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