Nieuwsbrief dd. 23 december voor Obligatiehouders
Old Liquors Invest I, II en III
Betreft rente en aflossing obligaties 2020 en 2021 van Old Liquors Invest

Geachte belegger,
In navolging op de nieuwsbrieven van Old Liquors Invest vanaf april dit jaar, wordt in deze
Nieuwsbrief uitgelegd dat er geen gelden binnen komen uit verwachte verkopen op de
Amerikaanse markt en dat om die reden betalingsverplichtingen tijdelijk niet kunnen worden
nagekomen. Het is inmiddels een vast gegeven dat mijn ondernemingen tot en met het 1e
kwartaal 2021 om die reden niet aan haar rente en aflossingsverplichtingen kunnen voldoen,
omdat er nog steeds geen financiële middelen beschikbaar komen.
Opschorten van rentebetalingen tot medio 2021
Ik heb geen andere keus dan betaling van alle rente en aflossingsverplichtingen tot na het 2e
kwartaal 2021 op te schorten en/of tot het moment dat de verkopen, c.q. kasstroom vanuit
Amerika richting Old Liquors Invest I, II en III en mijn overige vennootschappen op gang is
gekomen.
Old Liquors Invest gaat ervan uit dat de orderstroom in de VS kort in het 2e kwartaal 2021
weer op gang zal komen en het uitleveren van bestaande orders kan gaan plaatsvinden. Uit
deze kasstroom kan onze Amerikaanse afnemer, Old Liquors Inc, haar verplichtingen aan Old
Liquors Invest I, II en III voldoen, waarmee de rentes en aflossingen aan de obligatiehouders
kunnen worden voldaan.
Beleidsbeslissingen
Om alle noodzakelijke kosten voor de Old Liquors Invest ondernemingen te kunnen blijven
betalen vanuit de beschikbare liquide middelen, blijft de directie bij haar besluit medewerking
te vragen aan alle obligatiehouders om verschuldigde rentes en aflossingen over 2020 tot en
met 30 juni 2021 op te schorten, binnen het kader van de obligatie voorwaarden. Een
meerderheid (99.5%) van de Obligatiehouders heeft de directie bevestigd hiervoor, gelet op
de coronacrisis en financiële gevolgen daarvan, begrip te hebben.
Ondanks het achterblijven van de uitgesproken verwachtingen in het verleden heeft de
directie vastgesteld dat de continuïteit van de Old Liquors Invest ondernemingen het beste is
gewaarborgd bij voortzetting van het huidige beleid.

Ondanks dat de Old Liquors Invest ondernemingen op dit moment in het geheel geen liquide
middelen beschikbaar hebben om haar betalingsverplichtingen jegens haar obligatiehouders
na te komen, hebben de ondernemingen een zeer gezonde solvabiliteit en balanswaarde en
geen andere schulden dan aan haar obligatiehouders. Daarnaast zijn de zekerheden voor alle
obligatiehouders veiliggesteld zoals blijkt uit de balans 2019, de verpandingsaktes en cessie
debiteuren aan de Stichting Obligatiehouders Old Liquors Invest. (zie jaarrekening 2019 in uw
beheeromgeving).
Als aandeelhouder en bestuurder van de Old Liquors Invest ondernemingen en alle daaraan
gelieerde bedrijven erken ik dat de verwachtingen, zoals geschetst in de nieuwsbrieven vanaf
maart jl., telkenmale afwijken van elkaar. Maar dat afwijken wordt veroorzaakt door de feiten
en gewijzigde omstandigheden waarop ik mij, als positief ingestelde ondernemer, steeds weer
opnieuw moet instellen en mijn beslissingen daarop moet aanpassen. Als landen hun grenzen
sluiten en daarmee economieën op slot gaan, houdt het voor iedereen die daarvan afhankelijk
is gewoon op en hebben wij ons te schikken naar de feiten en de nieuwe realiteit.
Met de nieuwe aangekondigde overheidsmaatregelen en de daaruit voortvloeiende negatieve
slechte economische vooruitzichten voor zowel de Nederlandse alsook de Amerikaanse
economie, weet ook ik niet meer hoe de dag van morgen er uit gaat zien en al helemaal niet
wat de toekomst gaat brengen.
Nu de ‘lock down’ is verzwaard en vanwege de gemuteerde corona-variant voorlopig niet zal
worden vermindert of opgeheven, totdat de meerderheid van de bevolking is gevaccineerd
en het vaccin wereldwijd voldoende groepsimmuniteit heeft gerealiseerd, blijven de
economische vooruitzichten voor het jaar 2021 uiterst onzeker.
Wat ik wel weet is dat ik als ondernemer mijn hoofd koel moet houden en zorgen dat mijn
bedrijven overleven, want zowel Old Liquors Invest, alsook de Amerikaanse vennootschap Old
Liquors Inc komen niet in aanmerking voor overheidssteun en worden met privé middelen in
leven gehouden, totdat de corona storm is uitgeraasd. Wij kunnen hier alleen maar op hopen,
omdat er geen rekenmodellen bestaan waar wij ons op kunnen baseren. Kortom, ik weet het
niet, iedereen die het wel weet is morgen miljonair.
Ik kan niets ander doen dan u vragen vertrouwen en geduld te hebben totdat het corona
vaccin de samenleving en de economie weer nieuw leven laat inblazen.
Ik vertrouw u met bovenstaande informatie op een juiste en openhartige manier te hebben
geïnformeerd en verzoek u beleeft voor overige vragen uitsluitend schriftelijk en/of per email
te reageren.
Met vriendelijke groet,

Directie en bestuur van Old Liquors Invest I, II, en III B.V.
Bay van der Bunt (directeur)

