Nieuwsbrief van Januari 2022 voor Obligatiehouders
Old Liquors Invest I, II en III
Breda,

Geachte obligatiehouders,
Verwijzend naar de nieuwsbrieven van augustus jl. en overige informatie die daaraan
voorafgingen informeren wij u als volgt.
Nieuw Stichtingsbestuur
De directie heeft de obligatiehouders in augustus jl. gevraagd kandidaten voor te dragen om
het zittende bestuur, de heer Bay van der Bunt, in de Stichting Obligatiehouders Old Liquors
Invest I, II en III (verder te noemen ‘de Stichting’) te vervangen waarna de heer Bay van der
Bunt uittreedt.

Voorkomen van schijn van belangenverstrengeling of partijdigheid
Het bestuur van de Stichting is van begin af aan gevoerd door Bay van der Bunt. Omdat de
vennootschap feitelijk in gebreke is jegens haar obligatiehouders met het uitbetalen van haar
schulden, is het daarom wenselijk dat er op zeer korte termijn een nieuw en onpartijdig
bestuur wordt aangesteld in de Stichting om de belangen van alle obligatiehouders te
behartigen.

Kandidaten voor nieuw Stichtingsbestuur
Inmiddels hebben zich voor het nieuwe bestuur enkele kandidaten aangemeld. Naar de
mening van de directie moeten de kandidaten over voldoende bedrijfseconomische en/of
juridische kennis beschikken en bovenal over ervaring om adequaat toezicht te kunnen
houden op de ‘Old Liquors’ activiteiten en om deze juridisch te kunnen beoordelen.
Om die reden nodigt de directie nogmaals alle obligatiehouders uit om vóór 13 januari 2022
kandidaten voor te dragen die in staat zijn om de ‘Old Liquors’ activiteiten juridisch te
beoordelen in het belang van alle obligatiehouders. Graag ontvangen wij een Curriculum Vitae
van deze kandidaten. Overigens bestaat ook de mogelijkheid om een kandidaat voor te dragen
uit uw familie-, kennissen- of vriendenkring.
Op 13 januari 2022 kiest het zittende bestuur uit deze voordracht twee nieuwe leden die zij
het meest geschikt acht en draagt deze meteen daarna aan de obligatiehouders voor. Op
uiterlijk 1 februari 2022 wordt het bestuur aan hen overgedragen als er geen ernstige en
onoverkomelijke bezwaren tegen de kandidaten binnen komen.
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Wij wijzen u erop dat nieuwe bestuursleden van de stichting worden benoemd door coöptatie
en het zittende bestuur uiteindelijk als enige bevoegd is. Het huidige bestuur, de heer Bay van
der Bunt, treedt dan af en benoemt het nieuwe bestuur waarna deze zichzelf introduceert bij
de obligatiehouders.

Pandrecht en zekerheidstelling
Zoals in eerdere nieuwsbrieven is aangegeven heeft het Amerikaanse bedrijf Old Liquors Inc
het pandrecht van de flessen oude dranken erkend en zich verplicht de door haar
verschuldigde bedragen te betalen aan de Stichting Obligatiehouders Old Liquors Invest I, II
en III. Hiermee zijn de financiële zekerheden ten gunste van de obligatiehouders veiliggesteld.

Inreisbeperkingen voor de Verenigde Staten opgeheven
Met ingang van 1 november jl. zijn de inreisbeperkingen naar de US opgeheven en kunnen er
weer orders worden uitgeleverd en verdere activiteiten door het Amerikaanse bedrijf Old
Liquors Inc op de Amerikaanse markt worden uitgebouwd.

Orderportefeuille
In mei 2021 zijn bij het Amerikaanse bedrijf Old Liquors Inc door een Aziatische klant twee
grote orders geplaatst waarop een aanbetaling is gedaan. Hierover is een juridisch geschil
ontstaan welke tot tevredenheid van alle partijen vrij recent zijn opgelost. Inmiddels is het
eerste deel van deze order vlak voor de kerstdagen uitgeleverd. De betaling en uitlevering van
het tweede deel van deze order wordt eind januari 2022 verwacht. Uit de opbrengst daarvan
worden de lopende kosten betaald.

Aantrekken van de markt
In de maanden november en december 2021 zijn er eveneens orders binnengekomen. Indien
ook na januari en februari 2022 de orderstroom blijft groeien is dat een teken dat wereldwijd
de markt voor oude dranken heel voorzichtig begint aan te trekken.
De omzetten dekken echter nog niet de investering en vaste lasten van het Amerikaanse
bedrijf van de afgelopen 2 jaar. De verwachtingen zijn dat de bedrijfsactiviteiten op de
Amerikaanse markt na het 1e kwartaal 2022 weer voldoende op gang zal zijn gekomen om de
lopende kosten te dekken.
Het Amerikaanse bedrijf publiceert eind maart 2022 haar jaarcijfers over het jaar 2021 en de
omzetcijfers over het 1e kwartaal van 2022. Hiervan ontvangt de Stichting een afschrift,
waarmee de obligatiehouders inzage hebben in de verkoopontwikkelingen op de Amerikaanse
markt. Terugbetaling van de obligatiehouders kan mogelijk na het 1e kwartaal in 2022
plaatsvinden. Aan de hand van de omzetcijfers kan dan een tijdspad worden opgemaakt voor
het verloop van terugbetalingen aan de obligatiehouders vanaf april 2022.
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Hernieuwde activiteiten op de Amerikaanse markt
Zoals eerder is aangegeven heeft het Amerikaanse bedrijf Old Liquors Inc in februari van dit
jaar, wegens gebrek aan perspectief en liquide middelen, haar personeel moeten ontslaan en
de huur van haar magazijn en kantoren opgezegd. Vervolgens is zij op zoek naar Amerikaanse
joint venture partners voor de verkoop en distributie van haar oude dranken.

Verpakken van verkochte flessen
Ondanks dat er orders binnenkomen bij het Amerikaanse bedrijf kunnen deze op dit moment
nog niet direct wordt uitgeleverd. Zoals in voorgaande nieuwsbrieven is aangegeven staan alle
flessen nog steeds in kisten opgesteld in een douane entrepot in Miami. Het bedrijf heeft geen
vaste medewerker ter plaatse om deze kwetsbare flessen vakkundig in te pakken en te
verzenden.
Doordat de Amerikaanse regering de grenzen recent weer heeft geopend voor reizigers vanuit
Europa gaat er nu elke zes tot acht weken een ervaren verpakkingsdeskundige vanuit
Nederland naar Miami om de verkochte flessen in te pakken en uit te leveren. Deze manier
van werken is zeer inefficiënt, tijdrovend en kostbaar, maar het Amerikaanse bedrijf heeft
geen andere opties.

Wijziging Amerikaanse directie
Mede doordat het Amerikaanse bedrijf Old Liquors Inc gedurende langere tijd niet beschikt
over een in de Verenigde Staten verblijvende directie alsmede over voldoende financiële
middelen kon er ter plaatse geen leiding worden gegeven aan het uitbouwen van de
bedrijfsactiviteiten. Indien de orderstroom in het huidige tempo blijft toenemen is zij
voornemens om in het eerste kwartaal van 2022 een Amerikaans management aan te stellen
welke de huidige directie vervangt.
Het Amerikaanse bedrijf heeft recent per 1 februari 2022 een nieuwe magazijnruimte en
showroom gehuurd om de kisten uit te pakken en de flessen in stellingen te kunnen plaatsen.
Vanuit die locatie wordt het veel praktischer om verkochte flessen te selecteren en door een
lokale medewerker te laten inpakken en verzenden. Voorlopig blijft de vaste
verpakkingsdeskundige met regelmaat op en neer naar Miami vliegen om verkochte flessen
in te pakken en vanuit die locatie te verzenden. Dit lijkt een inefficiënte manier van werken,
maar er zijn op dit moment geen andere opties.

Mogelijke nieuwe ‘lock down’ in Amerika en sluiting van de grenzen.
Gelet op de nieuwe omikronvariant houdt het Amerikaanse bedrijf ernstig rekening met een
nieuwe ‘lock down’ of sluiting van de grenzen vanuit Nederland. Om die reden durft het
Amerikaanse bedrijf voorlopig geen personeel aan te nemen of grote investeringen te doen
en tracht zij financieel te overleven met het uitleveren van kleine orders.
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Betalingsonmacht van Old Liquors Invest I, II en III
Zoals in voorgaande informatie met alle beleggers is gecommuniceerd zijn de bedrijven Old
Liquors Invest I, II en III indirect en primair afhankelijk van de cashflow van Rare Spirits B.V. Dit
bedrijf is op haar beurt nog steeds volledig afhankelijk van de opbrengst van de flessen oude
dranken bij het Amerikaanse bedrijf.

Veiling van de oude dranken
Zoals in de nieuwsbrief van augustus is aangegeven heeft het veilinghuis Christies in New York
een informele veilingtaxatiewaarde afgegeven voor verkoop van de totale voorraad oude
dranken. Deze afgegeven prijsindicatie is echter voor Rare Spirits B.V., en de Nederlandse Old
Liquors bedrijven niet acceptabel. Om die reden heeft de directie van Old Liquors Invest I, II
en III geen andere keus dan te wachten op een stabiele en herstellende economie.

Faillissement van de Nederlandse bedrijven en Bay van der Bunt in privé
Nog steeds wil een aantal beleggers niet akkoord gaan met het verzoek om de te betalen rente
en aflossing van hun obligaties uit te stellen tot het moment dat er vanuit het Amerikaanse
bedrijf verkopen en betalingen van flessen plaatsvindt en vandaaruit de verschuldigde
betalingen aan de Stichting, respectievelijk de obligatiehouders kunnen plaatsvinden.
Dit impliceert dat een faillissement van Old Liquors Invest I, II en III, OL Holding B.V. en Rare
Spirits B.V., alsook van mijzelf, Bay van der Bunt in privé, op korte termijn niet uitgesloten is.

Curator executoriale veilingverkoop
De obligatiehouders moeten er rekening mee houden dat bij een executoriale veilingverkoop
door een curator de flessen oude dranken in Amerika aanmerkelijk minder zal opbrengen dan
bij een door het Amerikaanse bedrijf te realiseren vrije verkoop. Deze verkoop neemt
weliswaar een veel langere tijd in beslag, maar levert voor de obligatiehouders uiteindelijk
veel meer op.

Faillissement en proportionaliteitsbeginsel
De schulden van de Nederlandse vennootschappen zijn aanmerkelijk hoger dan een
executoriale verkoopopbrengst van de flessen oude dranken bij het Amerikaanse bedrijf. De
vordering van de Stichting (c.q. de obligatiehouders) op het Amerikaanse bedrijf staat feitelijk
los van de schulden van Old Liquors Invest I, II en III.
Op basis van deze schuldverhouding en de vrije verkoopwaarde van de flessen oude dranken
kan de Stichting zich tegenover een toekomstige curator beroepen op het zogenaamde
‘proportionaliteitsbeginsel’, waardoor een curator geen recht krijgt op een executie van de
flessen oude dranken in Amerika. Daarnaast is uitsluitend de Stichting eigenaar van het
pandrecht op de flessen oude dranken die in Amerika staan, alsook is de Stichting eigenaar
van de vorderingen, c.q. financiële zekerheden.
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Consequenties van een faillissement
Indien enkele obligatiehouders, (vorderingen ad. € 110.000) met overigens terechte
vorderingen op Old Liquors Invest I, II en III, het faillissement aanvragen heeft dat vergaande
publicitaire en juridische consequenties jegens het Amerikaanse bedrijf dat eveneens handelt
onder de merknaam ‘Old Liqours’. Daarnaast zal een curator onmiddellijk het faillissement van
Bay van der Bunt aanvragen, uit hoofde van privé en concern garantiestellingen jegens alle
Nederlandse vennootschappen en de stichtingen.
Persoonlijk informatie van Bay van der Bunt
Met de persoonlijke gevolgen van een faillissement in privé heb ik, Bay van der Bunt, mij reeds
verzoend, omdat dat niet te vermijden is. Maar ik kan mij niet verzoenen met de negatieve
gevolgen voor u als obligatiehouder indien bij een faillissement van de betrokken
vennootschappen er door het nieuwe stichtingsbestuur niet tijdig of op de juiste wijze
verantwoorde beslissingen worden genomen. Ter voorkoming van de schijn van
belangenverstrengeling draag ik om die redenen straks mijn voorzitterschap van de stichting
over aan het nieuwe bestuur van de Stichting.

Betrokkenheid van Bay van der Bunt bij de verkoop in Amerika
Vanzelfsprekend blijft ik, Bay van der Bunt het nieuwe bestuur volledig steunen en wordt alle
informatie en administratie overgedragen. Ook blijf ik betrokken bij het aansturen van het
Amerikaanse bedrijf en zal ik, indien door het nieuwe bestuur gewenst, op elk moment naar
Amerika reizen voor ondersteuning.

Persoonlijke boodschap
Nogmaals vraag ik alle obligatiehouders, ter voorkoming van onomkeerbare besluiten, om de
vervallen rentes en obligatielening niet met onmiddellijke ingang op te eisen zodat wij
daarmee een faillissement kunnen voorkomen.
Daarnaast vraag ik u beleefd zich uitsluitend te baseren op feiten en omstandigheden die
hebben geleid tot de huidige financiële situatie en zich niet te richten op de persoon Bay van
der Bunt.
Als mens begrijp ik de reacties van sommige beleggers wel. Maar de coronapandemie en nu
ook nog de omikronvariant biedt ons geen weg terug naar vroeger. Wij moeten gezamenlijk
deze nieuwe weg in slaan en profiteren van het aantrekken van de markt en vooral het hoofd
koel houden.
De zekerheden voor alle obligatiehouders zijn veiliggesteld met een cessie debiteuren van de
Amerikaanse vennootschap Old Liquors Inc aan de Stichtingen Obligatiehouders Old Liquors
Invest I, II en III.
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Akkoord over uitstellen van betalingen
Ik verzoek alle beleggers beleefd doch dringend rekening te houden met de niet te voorziene
financiële gevolgen welke de coronacrisis teweeg heeft gebracht alvorens er door enkele
beleggers onomkeerbare faillissementsaanvragen worden ondernomen.
Nogmaals informeer ik u dat voor alle obligatiehouders, en dat geldt ook voor alle gelieerde
Nederlandse vennootschappen, wij er gezamenlijk ernstig rekening mee moeten houden dat
bij een executoriale veilingverkoop van de voorraden oude dranken van Old Liquors Inc in de
Verenigde Staten, ondanks de gestelde zekerheden voor obligatiehouders, in deze onzekere
tijd uiteindelijk zo’n 10% van de werkelijke waarde gaat opbrengen, ten opzichte van een
regulaire winkelverkoop verspreid over een periode van ca. 2 – 3 jaar. Natuurlijk heeft niet
elke obligatiehouder die tijd, maar er is geen andere keus.
Zoals verwacht in de nieuwsbrief van augustus jl. zijn de verkopen op de Amerikaanse markt
inmiddels weer enigszins beetje op gang gekomen waaruit de kosten kunnen worden betaald,
maar op dit moment nog niet op het niveau zijn om betaling aan Old Liquors Invest I, II en III,
te doen.

Tot Slot
Vanuit mijn positie als bestuurder en eindverantwoordelijke ga ik er vanuit u hiermee volledig
en vooral transparant te hebben geïnformeerd over de stand van zaken en de mogelijkheden
op dit moment.
Ik vraag nogmaals uw medewerking om het door u te kiezen nieuwe bestuur van de Stichting
uw belangen te laten behartigen waarna de kans groot is dat alle obligatiehouders volledig
worden uitbetaald. Natuurlijk zorg ik voor overdracht van administratie informatie etc. aan
het nieuwe bestuur en zorg ik er voor dat die actueel is. Daarnaast blijf ik op eerste verzoek
van het nieuwe stichtingsbestuur beschikbaar om alle noodzakelijke informatie te
verstrekken.
Ter afsluiting van bovenstaande toelichting informeer ik u dat het geschetste plan van aanpak
geen gedetailleerd tijdsplan met een aflossingsschema bevat, maar ik ervan uit ga dat de
Stichting na het 1e kwartaal 2022 kan overgaan tot het in delen uitbetalen van rente en
aflossingen aan alle obligatiehouders.
Helaas ben ik niet meer in staat om al uw vragen en e-mails persoonlijk te beantwoorden of
telefonisch toe te lichten.
Vertrouwende u hiermee in alle oprechtheid en naar tevredenheid te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Directie van Old Liquors Invest I, II, en III B.V. en het bestuur van Stichting Obligatiehouders
Old Liquors Invest I, II en III.
Bay van der Bunt (directeur/bestuurder)
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