Pre-försäljning av Laﬁte skapar ramaskri bland vinhandlarna
“London International Vintners Exchange (Liv-ex) är en elektronisk vinbörs som startades av två
börsmäklare 1999. Företaget erbjuder idag en internet- och telefonbaserad plattform där säljare och
köpare av exklusiva viner kan hitta information och handla med viner. Förra fredagen handlades en låda
Château Lafite 2009 på Liv-ex för cirka 120.000 kronor. Det hade inte varit några konstigheter i vanliga
fall då Lafite är det mest omsatta vinet på Liv-ex. Dock har inte Château Lafite avslöjat priset än på
2009:ornat vilket gör att affären blivit hårt kritiserad. Liv-ex slår själva ifrån sig och menar att de inte
lägger sig i de affärer som medlemmarna gör så länge de är seriösa. Detta är första gången ett vin säljs
före releasen men många oroas nu för att det är en kommande trend. Liv-ex menar att de har en rigorös
kontroll på sina primör-leverantörer och att dessa försäljningar är säkrade med bankgarantier. Dessutom
menar de, är de som handlar med vin på Liv-ex, mycket erfarna säljare och köpare vilket gör att de är
medvetna om vilka risker de tar. Att köpa ett vin “”en Primeur”” är alltid en risk då du inte vet hur det
kommer att utvecklas. Att köpa det innan du vet vilket värde det kommer att betinga är än mer riskfyllt
då du riskerar att betala ett överpris. Frågan har nu splittrat vinvärlden då många menar att det här
fenomenet kan göra att de stora slotten höjer sina priser. Andra menar att det är en rättvisare handel, då
priset på de bästa vinerna styrs av vad marknaden är villig att betala. Att Lafite 2009 kommer att betinga
ett högt pris när det väl släpps är det ingen tvekan om. Det är omåttligt populärt i Kina och en enorm
statussymbol att ha i sin källare för många vinsamlare runt om i världen.”

