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OPENBARE AANBIEDING TOT INSCHRIJVING OP EEN FINANCIEEL
PRODUCT HOUDENDE EEN INVESTERING IN EEN GEHEEL VAN
AUDIOVISUELE WERKEN (SLATE) IN HET KADER VAN DE BELGISCHE
‘TAX SHELTER’ WET

Dit Tweede Supplement aan het Prospectus (het “Supplement”), vervolledigt het
prospectus dat door de FSMA initieel werd goedgekeurd op 26 november 2013 en
voor dewelke een Eerste Supplement was goedgekeurd op 18 december 2013 (het
“Prospectus”).
Dit Supplement vervolledigt het Prospectus. Het Supplement dient te worden gelezen
en geïnterpreteerd samen met het Prospectus, de inhoudsopgave, en de Bijlagen bij
het Prospectus. De woorden die in dit Supplement aanvangen met een hoofdletter, en
die hierin niet worden gedefinieerd, zullen de betekenis hebben die daaraan werd
toegewezen in het Prospectus (zie onder andere de index op pp. 8-12).
Het Prospectus en dit Supplement zijn beschikbaar op de maatschappelijke zetel van
BNP Paribas Fortis Film Finance NV (de “Emittent”) te Warandeberg 3, 1000
Brussel en op de website http://cpb.bnpparibasfortis.be/filmfinance. Het Prospectus
en dit Supplement kunnen aangevraagd worden per e-mail via het e-mail adres
filmfund@bnpparibasfortis.com. Het Prospectus en het Supplement zijn eveneens
beschikbaar op de website van de FSMA (www.fsma.be).
Dit Supplement werd opgesteld en bekendgemaakt aangezien BNP Paribas Fortis
Film Finance NV van oordeel is dat er een belangrijke nieuwe ontwikkeling is, die
van invloed kan zijn op de beoordeling van de beleggingsinstrumenten en die zich
heeft voorgedaan tussen het tijdstip van goedkeuring van het Prospectus en de
definitieve afsluiting van de openbare aanbieding.
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Goedkeuring door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten
(de “FSMA”)
In toepassing van het artikel 53, § 2 van de wet van 16 juni 2006 op de openbare
aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten
tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, heeft de FSMA de
Nederlandstalige versie van het onderhavig Supplement bij het Prospectus
goedgekeurd op 28 januari 2014.
De goedkeuring door de FSMA houdt geen beoordeling in van de opportuniteit en de
kwaliteit van de verrichting, noch van de toestand van BNP Paribas Fortis Film
Finance NV. Dit Supplement is vertaald naar het Frans onder de verantwoordelijkheid
van de Emittent.

WAARSCHUWING
De aandacht van de Investeerder(s) wordt in het bijzonder gevestigd op de
volgende punten :









Dit Aanbod betreft een investering in het kader van het Belgische “tax shelter”
stelsel bepaald in artikel 194ter van het Wetboek Inkomstenbelasting zoals laatst
gewijzigd door de wet van 17 juni 2013.
Een investering in het Financieel Product houdt bepaalde risico’s in. De
risicofactoren worden beschreven in de samenvatting van het Prospectus (zie
pagina 13 e.v.) alsook in het Prospectus (zie pagina 25 e.v.), waaronder de risico’s
verbonden aan het niet verkrijgen van het fiscale voordeel.
Dit Aanbod is gericht op rechtspersonen die aanspraak kunnen maken op een
vrijstelling op de belastbare winsten overeenkomstig artikel 194ter WIB, en die in
België onderworpen zijn aan vennootschapsbelastingen of belastingen van nietinwoners (vennootschappen) aan een aanslagvoet van 33,99%. Het rendement van
een Investeerder kan echter hoger, maar ook beduidend lager zijn dan uiteengezet
in dit Prospectus (of zelfs negatief) indien de Investeerder aan een lagere
aanslagvoet wordt belast.
Een investering in het Financieel Product is geen deelname in het kapitaal van de
Emittent, doch behelst een Lening en een investering in de Rechten op de
Inkomsten van Films die deel uitmaken van een Slate.
De toewijzing van een Investeerder aan een Slate gebeurt overeenkomstig de
bepalingen uiteengezet in dit Prospectus.
Alle berekeningen van het rendement van het Financieel Product opgenomen in
het Prospectus zijn slechts van toepassing op Raamovereenkomsten getekend tot
31 december 2013. Vanaf 1 januari 2014 werd het netto jaarlijks rendement
herberekend overeenkomstig de bepalingen van artikel 194ter van het WIB. Deze
nieuwe rendementsberekening wordt bij huidig supplement aangekondigd.
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1. Gegarandeerd rendement voor de Equity Investering
In overeenstemming met artikel 194ter, paragraaf 1, alinea 8 van het WIB kan het
netto gegarandeerd jaarlijks rendement voor de Equity Investering in het kader van
een lichting van de Verkoopoptie niet hoger zijn dan deze van de gemiddelde Euribor
op 12 maanden van de laatste werkdag van elke maand van het kalenderjaar
voorafgaand aan deze van de raamovereenkomst, vermeerderd met 300 basispunten.
Voor de Raamovereenkomsten getekend tussen 1 januari 2014 en 31 december 2014
bepaalde BNP Paribas Fortis Film Finance dat de toe te passen Euribor
0,538666667% bedraagt. Om het gegarandeerd jaarlijks rendement te berekenen werd
er beslist om dit naar 0,50% af te ronden. Dit wil zeggen dat de Investeerder, voor elke
Film die deel uitmaakt van de Slate, een minimum vergoeding kan ontvangen van 3,50%
netto per jaar op het deel van de Equity Investering.

Als gevolg hiervan:
(1) De definitie van de Uitoefenprijs van de Verkoopoptie die vermeld is op
bladzijde 11 van de Prospectus wordt, vanaf de datum van huidig Supplement,
vervangen als volgt:
Uitoefenprijs van
Verkoopoptie

de De prijs waaraan de Investeerder het recht heeft om, in het kader
van zijn Verkoopoptie, zijn Rechten op de Inkomsten van de
Film te verkopen aan BNP Paribas Fortis Film Finance, zijnde
20,275 % van het bedrag van de Equity Investering in het geval
van een verkoopoptie die uitoefenbaar is vanaf de 19de maand
na de Afsluitingsdatum, of 22,025 % in het geval van een
verkoopoptie die uitoefenbaar is vanaf de 25e maand na de
Afsluitingsdatum.

(2) In secties « 1.4
Rendement » (bladzijde 13 van het Prospectus) en « 3.4
Rendement » (bladzijde 27 van het Prospectus), wordt de tweede paragraaf die
betrekking heeft op de Raamovereenkomsten ondertekend in 2013 geschrapt en
wordt de derde paragraaf vanaf de datum van huidig Supplement vervangen als
volgt:
Voor de Raamovereenkomsten getekend tussen 1 januari 2014 en 31 december 2014, heeft

BNP Paribas Fortis Film Finance bepaald dat de toe te passen Euribor 0,538666667%
bedraagt. Om het gegarandeerd jaarlijks rendement te berekenen werd er beslist om
dit naar 0,50% af te ronden. Dit wil zeggen dat de Investeerder, voor elke Film die deel
uitmaakt van de Slate, een minimum vergoeding kan ontvangen van 3,50% netto per jaar op
het deel van de Equity Investering.
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(3) De tabel op bladzijde 14 van het Prospectus wordt, vanaf de datum van huidig
Supplement, vervangen als volgt:
Procentuele berekening rendement volgens toegepaste aanslagvoet (indien
Verkoopoptie uitgeoefend)
Aanslagvoet

Netto rendement op Investering

24,98 %
31,93 %
35,54 %
33,99 %

tussen -8,79 % en -7,98 %
tussen 1,64 % en 2,45 %
tussen 7,05 % en 7,86 %
tussen 4,73 % en 5,54 %

Netto rendement op Eigen
Inbreng
tussen -17,93 % en -16,27 %
tussen 3,34 % en 5,00 %
tussen 14,39 % en 16,05 %
tussen 9,64 % en 11,30 %

(4) Sectie « 6. RENDEMENT » bladzijde 16 - 18 van het Prospectus, wordt, vanaf
de datum van huidig Supplement, vervangen als volgt:
6.

RENDEMENT
Op voorwaarde dat de beperkingen en voorwaarden opgesomd in dit Prospectus en in
de Raamovereenkomst worden nageleefd, is het de Investeerder toegelaten een bedrag
fiscaal in mindering te brengen van de belastbare winst dat gelijk staat met 150% van
het bedrag van zijn Investering. In de veronderstelling van een Investering van
100.000 EUR, kan de Investeerder EUR 150.000 (150% van 100.000 EUR) fiscaal in
mindering brengen. Daarmee bespaart hij een belasting gelijk aan 150.000 x 33,99%
= EUR 50.985 (in de veronderstelling dat hij aan het gewone tarief van de
vennootschapsbelasting van momenteel 33,99% wordt belast). Ingeval de
Investeerder aan een lager tarief dan 33,99% wordt belast, kan het in dit Prospectus
vermelde rendement hoger, lager of zelfs negatief uitvallen.
Voor elke Film die deel uitmaakt van de Slate, zal de Investeerder eveneens de
terugbetaling ontvangen van het kapitaal van zijn Lening, met een rente (op basis van
de vaste jaarlijkse rentevoet van bruto 6,14%, waarop vennootschapsbelasting
verschuldigd zal zijn (dus 4,05% netto indien de Investeerder is onderworpen aan de
Belgische vennootschapsbelasting aan het gewone belastingtarief van momenteel
33,99%).
Naargelang de Investeerder, voor elke Film die deel uitmaakt van de Slate, zijn
Verkoopoptie al dan niet uitoefent, ontvangt hij voor het deel Equity Investering:
(i)

in geval van een uitoefening van de Verkoopoptie: de Uitoefenprijs van de
Verkoopoptie, zijnde 20,275% van de Equity Investering (voor animatiefilms
die niet voltooid zijn binnen de achttien (18) maanden na de
Afsluitingsdatum, zal dit percentage 22,025% bedragen). De Verkoopoptie
kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van drie (3) jaar vanaf de
eerste dag van de negentiende (19de) maand (of de vijfentwintigste (25ste)
maand in geval van een animatiefilm die niet voltooid is binnen achttien (18)
maanden) na de Afsluitingsdatum;

(ii)

in geval de Verkoopoptie niet wordt uitgeoefend: het aandeel van de NIAP
verbonden aan zijn Rechten op Inkomsten gedurende een periode van zes en
een half jaar (78 maanden) te rekenen vanaf de Afsluitingsdatum. De
Coproducent kan steeds een terugkoopbod op de rechten formuleren ten
aanzien van BNP Paribas Fortis Film Finance, aan een hogere prijs dan de
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hierboven onder punt (i) bedoelde Uitoefenprijs van de Verkoopoptie. Bij
ontvangst van dit bod, zal BNP Paribas Fortis Film Finance een Voorstel tot
Vervroegde Terugkoop, dat de prijs van het bod van de Coproducent zal
weerspiegelen, voorleggen aan haar Investeerders, die elk individueel het
recht hebben het te aanvaarden of te weigeren.
Het hierboven vermelde percentage van 20,275% (of 22,025% voor animatiefilms die
niet voltooid zijn binnen de achttien (18) maanden na de Afsluitingsdatum) is o.a.
berekend op basis van een netto jaarlijkse vergoeding van 3,50% op de Equity
Investering gedurende de beschouwde periode (18 of 24 maanden). De vergoeding
van 3,50% werd bepaald conform artikel 194ter, paragraaf 1, alinea 8 van het WIB.
Dit artikel bepaalt dat het netto gegarandeerd jaarlijks rendement voor de Equity
Investering in het kader van de lichting van de Verkoopoptie niet hoger mag zijn dan
deze van de gemiddelde Euribor op 12 maanden van de laatste werkdag van elke
maand van het kalenderjaar voorafgaand aan deze van de raamovereenkomst,
vermeerderd met 300 basispunten.
In de veronderstelling dat de Verkoopoptie wordt uitgeoefend in de loop van de
negentiende maand (19e) na de ondertekening van de Raamovereenkomst zal het
netto rendement:


op de Investering 4,73% à 5,54% bedragen naargelang de periode waarin de
Lening wordt terugbetaald;



op de Eigen Inbreng 9,64% à 11,30% bedragen naargelang de periode waarin
de Lening wordt terugbetaald.

Rekening houdende met hetgeen hierboven is uitgelegd is het minimum rendement
dat de Investeerder zal genieten samengesteld uit de volgende twee elementen:


Op de Lening (die 40% van de Investering bedraagt), een bruto rente van 6,14%
per jaar (4,05% netto per jaar indien de Investeerder is onderworpen aan de
Belgische vennootschapsbelasting aan het gewone belastingtarief van momenteel
33,99%) voor de looptijd van de Lening. Rekening houdend met de Datum van
Storting, bedraagt deze looptijd minimaal twaalf (12) maanden dagen verminderd
met tien (10) dagen, en maximaal achttien (18) maanden verminderd met tien
(10) dagen (eventueel verlengd tot vierentwintig (24) maanden verminderd met
tien (10) dagen voor een animatiefilm die niet voltooid is binnen een periode van
achttien (18) maanden).



Op de Equity Investering (die 60% van de Investering bedraagt), een minimum
netto rendement van 3,50% per jaar, dat inbegrepen is in het bedrag van de
Uitoefenprijs van de Verkoopoptie (deze vergoeding is netto aangezien ze fiscaal
opgevat wordt als een niet-belastbare minderwaarde).

Het hieronder gegeven voorbeeld voor een investering van EUR 100.000
verduidelijkt dit rendement (het gegeven voorbeeld vertrekt van de veronderstelling
dat de Slate waarin de Investeerder investeert geen animatiefilm bevat die niet na
achttien (18) maanden is voltooid, dat de Verkoopopties worden uitgeoefend in de
loop van de negentiende maand (19e) na de Afsluitingsdatum en dat de Investeerder
onderworpen is aan de Belgische vennootschapsbelasting aan het gewone
belastingtarief van momenteel 33,99%):

5



Op de Lening bedragen de bruto interesten minimaal EUR 2.389 (na 12 maanden
min 10 dagen) en maximaal EUR 3.620 (na 18 maanden min 10 dagen), of netto
respectievelijk EUR 1.577 en EUR 2.390.



Op de Equity Investering bedraagt het rendement EUR 3.150 (periode 18
maanden).

Het totale minimum netto rendement op deze Investering van EUR 100.000 bedraagt
dus minimaal EUR 4.727 en maximaal EUR 5.540. Procentueel uitgedrukt bedraagt
het rendement dus 4,73% tot 5,54% op de totale investering, of berekend op de Eigen
Inbreng tussen 9,64% en 11,30%.

(5) Sectie « 3.4. Rendement » op bladzijde 66 à 68 van het Prospectus wordt, vanaf
de datum van huidig Supplement, vervangen als volgt:
3.4.

Rendement
Het rendement van het Financieel Product wordt als volgt gestructureerd:
(a)

Lening

De Lening bestaat uit verschillende Leningen toegekend aan de diverse Films die deel
uit maken van een bepaalde Slate. De interesten op de Lening bedragen 6,14% bruto
per jaar en worden berekend over de Effectieve Duur van elke afzonderlijke Lening.
Op de financiële interesten is vennootschapsbelasting verschuldigd waardoor de netto
jaarlijkse vaste rentevoet in principe ongeveer 4,05% bedraagt (rekening houdend met
het gewone belastingtarief in de vennootschapsbelasting van momenteel 33,99%).
De interesten worden betaald samen met de terugbetaling van de Lening.
(b)

Equity Investering

Op het deel van zijn Equity Investering zal de Investeerder, voor elke Film die deel
uitmaakt van de Slate een minimum vergoeding ontvangen van 3,50% netto:
(i) als de Investeerder zijn Verkoopoptie uitoefent, bevat de uitoefenprijs van de
Verkoopoptie, die 20,275% van de Equity Investering bedraagt, de vergoeding
van 3,50% op jaarbasis berekend over een periode van achttien maanden. In
afwijking daarvan, indien het gaat om een animatiefilm en deze film niet
voltooid is bij het aflopen van de achttiende maand na de Afsluitingsdatum, kan
de Verkoopoptie pas worden uitgeoefend vanaf de eerste dag van de
vijfentwintigste maand, en zal de uitoefenprijs van de Verkoopoptie 22,025%
van de Equity Investering bedragen en zal de vergoeding 3,50% bedragen op
jaarbasis berekend over een periode van 24 maanden. Deze vergoeding is netto
aangezien ze fiscaal opgevat wordt als een niet-belastbare minderwaarde.
(ii) als de Investeerder zijn Verkoopoptie niet uitoefent, heeft de Investeerder recht
op de NIAP zoals hiervoor is bepaald. De Investeerder die ingaat op een
terugkoopbod zal ook steeds minimaal 20,275% van de Equity Investering
ontvangen indien de exploitatie van de Film voldoende inkomsten oplevert.
In de veronderstelling dat de Verkoopoptie wordt uitgeoefend in de loop van de
negentiende maand (19e) na de ondertekening van de Raamovereenkomst zal het
netto rendement:
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op de Investering 4,73% à 5,54% bedragen naargelang de periode waarin de
Lening wordt terugbetaald;



op de Eigen Inbreng 9,64% à 11,30% bedragen naargelang de periode waarin
de Lening wordt terugbetaald.

Rekening houdende met hetgeen hierboven is uitgelegd is het minimum rendement
dat de Investeerder zal genieten samengesteld uit de volgende twee elementen:


Op de Lening (die 40% van de Investering bedraagt), een bruto rente van 6,14%
per jaar (4,05% netto per jaar indien de Investeerder is onderworpen aan de
Belgische vennootschapsbelasting aan het gewone belastingtarief van momenteel
33,99%) voor de looptijd van de Lening. Rekening houdend met de Datum van
Storting, bedraagt deze looptijd minimaal twaalf (12) maanden dagen verminderd
met tien (10) dagen, en maximaal achttien (18) maanden verminderd met tien
(10) dagen (eventueel verlengd tot vierentwintig (24) maanden verminderd met
tien (10) dagen voor een animatiefilm die niet voltooid is binnen een periode van
achttien (18) maanden).



Op de Equity Investering (die 60% van de Investering bedraagt), een minimum
netto rendement van 3,50% per jaar, dat inbegrepen is in het bedrag van de
Uitoefenprijs van de Verkoopoptie (deze vergoeding is netto aangezien ze fiscaal
opgevat wordt als een niet-belastbare minderwaarde).

Het hieronder gegeven voorbeeld voor een investering van EUR 100.000
verduidelijkt dit rendement (het gegeven voorbeeld vertrekt van de veronderstelling
dat de Slate waarin de Investeerder investeert geen animatiefilm bevat die niet na
achttien (18) maanden is voltooid, dat de Verkoopopties worden uitgeoefend in de
loop van de negentiende maand (19e) na de Afsluitingsdatum en dat de Investeerder
onderworpen is aan de Belgische vennootschapsbelasting aan het gewone
belastingtarief van momenteel 33,99%):


Op de Lening bedragen de bruto interesten minimaal EUR 2.389 (na 12
maanden min 10 dagen) en maximaal EUR 3.620 (na 18 maanden min 10
dagen), of netto respectievelijk EUR 1.577 en EUR 2.390.



Op de Equity Investering bedraagt het rendement EUR 3.150 (periode 18
maanden).

Het totale minimum netto rendement op deze Investering van EUR 100.000 bedraagt
dus minimaal EUR 4.727 en maximaal EUR 5.540. Procentueel uitgedrukt bedraagt
het rendement dus 4,73% tot 5,54% op de totale investering, of berekend op de Eigen
Inbreng tussen 9,64% en 11,30%.
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(6) Sectie « 6.4 Uitoefenprijs » en voetnota nummer 4, bladzijde 74 van het
Prospectus, worden, vanaf de datum van huidig Supplement, vervangen als
volgt:
6.4

Uitoefenprijs
Als de Investeerder zijn Verkoopoptie voor een Film uitoefent, zal de overdrachtsprijs
van de Rechten op de Inkomsten die hij bezit in deze Film 20,275 % van de Equity
Investering bedragen van het deel van zijn Investering dat in deze Film is
geïnvesteerd (voor animatiefilms waarvan het Voltooiingsattest niet is afgeleverd
binnen een termijn van achttien (18) maanden na de Afsluitingsdatum, zal dit
percentage 22,025 % bedragen). Indien de Investeerder op de Uitoefendatum van de
Verkoopoptie al een aandeel van de NIAP, waarop hij krachtens zijn Rechten op de
Inkomsten in deze Film recht heeft, heeft ontvangen, of indien hij een aandeel van de
NIAP had moeten ontvangen op basis van overzichten van inkomsten die al aan de
Investeerder werden overgemaakt op de Uitoefendatum van de Optie, zal de
Uitoefenprijs verminderd worden met een bedrag dat overeenstemt met het aandeel
van de reeds ontvangen of toegekende NIAP, verminderd met een bedrag dat
overeenstemt met de belasting berekend aan het gewone tarief van de Belgische
vennootschapsbelasting op de datum van dit Prospectus, hetzij 33,99%.
Het hierboven vermelde percentage van 20,275 % is de som van 15,025% en
5,250%4.
15,025% is het percentage dat het restrisico vertegenwoordigt van de Equity
Investering na toepassing van het belastingvoordeel dat onmiddellijk resulteert uit de
Investering. De Equity Investering vertegenwoordigt immers 60% van de totale
Investering en het fiscale voordeel bedraagt 50,985% van deze Investering (150%
fiscale aftrek vermenigvuldigd met de aanslagvoet van 33,99%). Het verschil
bedraagt dus 9,015% van de Investering of 15,025% van de Equity Investering
(zijnde 9,015% vermenigvuldigd met 100/60).
5,250% is de vergoeding voor de Equity Investering op 18 maanden, berekend op
basis van een netto jaarlijkse vergoeding van 3,50%. De vergoeding van 3,50% werd
bepaald conform artikel 149ter, paragraaf 1, alinea 8 WIB. Dit artikel bepaalt dat het
netto jaarlijks rendement voor de Equity Investering in geval van lichting van de
Verkoopoptie niet hoger mag zijn dan deze van de gemiddelde Euribor op 12
maanden op de laatste werkdag van elke maand van het kalenderjaar voorafgaand aan
deze van de raamovereenkomst, vermeerderd met 300 basispunten.
Voor de Raamovereenkomsten getekend tussen 1 januari 2014 en 31 december 2014
berekende BNP Paribas Fortis Film Finance dat de toe te passen Euribor
0,538666667% bedraagt, en werd er beslist om dit naar 0,50% af te ronden.

----------------4

Het percentage van 22,025%, voor animatiefilms die niet voltooid zijn binnen achttien (18) maanden na de
Afsluitingsdatum, is de som van 15,025% en 7%. 7% is de vergoeding voor de Equity Investering op 24 maanden,
berekend op basis van een netto jaarlijkse vergoeding van 3,50 %.
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(7) In sectie « 6.7 Risicoprofiel van de Investeerder », de tabel op bladzijde 75 van
het Prospectus wordt, vanaf de datum van huidig Supplement, vervangen als
volgt :
Fiscaal voordeel (500.000 x 150% x in principe 33,99%)

254.925

Terugbetaling van de Leningen

200.000

Netto rente op de Leningen (4,05% per jaar)1

11.948

Verkoopprijs van de Rechten op Inkomsten (300.000 x
20,275%)

60 825

Totaal

EUR 527.698

(8) In Sectie « 9.1 Numerieke voorbeelden », sub-sectie « (a) Theoretisch
voorbeeld », het tabel « Verklaring » op bladzijdes 79 en 80 van het Prospectus
wordt, vanaf de datum van huidig Supplement, vervangen als volgt:
Verklaring:

T

De Bevestigingsbrief wordt getekend door BNP Paribas Fortis Film Finance
(wat het afsluiten van de Raamovereenkomst met zich meebrengt).
De Investeerder kan, middels naleving van bepaalde voorwaarden, een
belastingvoordeel genieten van EUR 50.985 (EUR 100.000 x 150% x
33,99%).

T + 18
maanden

De Investeerder ontvangt de terugbetaling van de Lening, inclusief 4,05%
netto rente per jaar, hetzij een totaal bedrag van EUR 42.390 (EUR 40.000 +
EUR 2.390).
De Investeerder ontvangt ook een bruto bedrag van EUR 4.000 uit de NIAP.
Netto betekent dit, rekening houdend met het vennootschapsbelastingtarief
van 33,99%, EUR 2.640.
BNP Paribas Fortis Film Finance heeft in principe recht op een
“performance fee” wanneer de Investeerder een aandeel van de netto NIAP
zal ontvangen hebben ten belope van 12.165 EUR (20,275 %. van de Equity
Investering, dus EUR 60.000 x 20,275 %) of, anders gezegd, van de bruto
NIAP ten belope van EUR 18.429 (EUR 12.165 / [1-33,99%]). Daar deze
rendementsdrempel in hoofde van de Investeerder op dit ogenblik nog niet
bereikt is, kan BNP Paribas Fortis Film Finance (nog) geen “performance
fee” van 20% ontvangen.

T + 30
maanden

De Investeerder ontvangt een bruto bedrag van EUR 12.000 uit de NIAP.
Netto betekent dit EUR 7.921.
In dit stadium heeft BNP Paribas Fortis Film Finance nog steeds geen recht
op de “performance fee” daar het bedrag van de bruto ontvangen NIAP door
de Investeerder (EUR 16.000) nog steeds lager is dan de minimale

1

De interest is hier berekend op basis van de Effectieve Duur van de lening van 538 dagen.
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rendementsdrempel van EUR 18.429 bruto.
T + 42
maanden

De Investeerder heeft in principe recht op een bruto bedrag van EUR 9.000
uit de NIAP. BNP Paribas Fortis Film Finance heeft nu, aangezien de
minimale rendementsdrempel van EUR 18.429 in hoofde van de
Investeerder overschreden is, recht op een “performance fee” ter waarde van
20% op het geheel van de bruto NIAP die deze drempel van EUR 18.429
overschrijden. Deze “Performance Fee” bedraagt dus EUR 1.314 ([EUR
25.000– EUR 18.429] x 20%). Dit heeft voor gevolg dat de Investeerder
effectief een bruto bedrag van EUR 7.686 (EUR 9.000– EUR 1.314) zal
ontvangen uit de NIAP. Netto betekent dit EUR 5.172.

T + 54
maanden

De Investeerder heeft in principe recht op een bruto bedrag van EUR 2.800
uit de NIAP. Echter, rekening houdend met de “performance fee” van BNP
Paribas Fortis Film Finance, die EUR 560 (EUR 2.800 x 20%) bedraagt, zal
de Investeerder effectief een bruto bedrag van EUR 2.240 (EUR 2.800–
EUR 560) ontvangen uit de NIAP. Netto betekent dit EUR 1.479.

T + 66
maanden

De Investeerder heeft in principe recht op een bruto bedrag van EUR 1.200
uit de NIAP. Echter, rekening houdend met de “performance fee” van BNP
Paribas Fortis Film Finance, die 240 EUR (EUR 1.200 x 20%) bedraagt, zal
de Investeerder effectief een bruto bedrag van EUR 960 (EUR 1.200– EUR
240) ontvangen uit de NIAP. Netto betekent dit EUR 634.

T + 78
maanden

De Investeerder heeft in principe recht op een bruto bedrag van EUR 700 uit
de NIAP. Echter, rekening houdend met de “performance fee” van BNP
Paribas Fortis Film Finance die EUR 140 bedraagt, zal de Investeerder
effectief een bruto bedrag van EUR 560 (EUR 700– EUR 140) ontvangen
uit de NIAP. Netto betekent dit EUR 370.

Samenvattende netto cashflow tabel (inclusief belastingvoordeel)
Cashflows in
EUR
IN
OUT

T

T+18 T+30 T+42 T+54 T+66 T+78
maand maand maand maand maand maand

50.985 45.030
100.000

7.686

5.172

1.479

634

Total

370 111.356
100.000
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(9) In Sectie « 9.1 Numerieke voorbeelden », sub-sectie « (a) (b) Praktische
voorbeelden », het tabel bladzijde 82 van het Prospectus wordt, vanaf de datum
van huidig Supplement, vervangen als volgt:
Periode
T

Bedrag
(EUR 100.000 x 150% x

EUR 50.985

Netto geïnvesteerd bedrag (Eigen Inbreng)
Terugbetaling van de Lening op de drie Films
Netto interesten op de 3 Films
De Investeerder oefent de opties uit op Film 1, 2
en 3 en ontvangt (60.000 x 20,275%)

EUR 49.015
EUR 40.000
EUR 1.577
EUR 12.165

T +19 maanden

Totaal verworven bedrag ( netto, inclusief het
fiscale voordeel)

EUR 104.727

T +19 maanden
T +19 maanden
T +19 maanden

Netto rendement in Euro
Netto procentuele rendement op de Investering
Netto procentuele rendement op Eigen Inbreng

EUR 4.727
4,73%
9,64%

T
T + 12 maanden
T +19 maanden

Belastingvoordeel
33,99%).

(10) Elk referentie naar een minimum rendement van 4,05% voor de Equity
Investering in het Prospectus, zoals bepaald op bladzijde 13, 26 en 27 van het
Prospectus wordt, vanaf de datum van huidig Supplement, vervangen door een
minimum rendement van 3,50% netto per jaar ;
(11) De Uitoefenprijs van de Verkoopoptie die vermeld is op bladzijde 27, 85, 118 en
123 van het Prospectus wordt, vanaf de datum van huidig Supplement,
vervangen door (i) 20,275 % van het bedrag van de Equity Investering in het
geval van een verkoopoptie uitoefenbaar is vanaf de 19de maand na de
Afsluitingsdatum, en (ii) 22,025 % in het geval van een verkoopoptie die
uitoefenbaar is vanaf de 25e maand na de Afsluitingsdatum.
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2. Verduidelijking van de Mandaatbrief
In de eerste alinea van artikel 3 van Bijlage 2 bij het het Prospectus (Mandaatbrief)
wordt het begrip « financiële instelling » vervangen door de term « kredietinstelling ».
Artikel 4.1 van Bijlage 2 bij het Prospectus (Mandaatbrief) wordt vervangen door de
volgende tekst :
« 4.1 Met deze Mandaatbrief verleent de Investeerder een onherroepelijk
mandaat aan BNP Paribas Fortis NV om, (i) op de tiende (10e) kalenderdag na
de Afsluitingsdatum (vermeld in artikel 1.4), zijn bankrekening met het
nummer ………………....……………………… te debiteren met het bedrag
van de Investering zoals hierboven vermeld in artikel 1 en (ii) dit bedrag over
te schrijven aan BNPP Fortis Film Finance. Deze rekening van de
Investeerder
is
geopend
bij
het
bankkantoor
………………………………………… van BNP Paribas Fortis NV. BNPP
Fortis Film Finance verbindt er zich toe om BNP Paribas Fortis NV op de
hoogte te brengen van het onherroepelijk mandaat dat de Investeerder aan
BNP Paribas Fortis NV heeft verleend. »
Artikel 4.3 van Bijlage 2 bij het Prospectus (Mandaatbrief) wordt geschrapt.
In de laatste alinea van Sectie 7.(a) van het Prospectus (p. 19), wordt de laatste zin
vervangen door de volgende tekst:
« In de Mandaatbrief verleent de Investeerder een onherroepelijk mandaat
aan BNP Paribas Fortis NV om de bankrekening van de Investeerder bij deze
kredietinstelling te debiteren, ten belope van het bedrag van zijn Investering,
en om dit bedrag over te maken aan BNP Paribas Fortis Film Finance.
Tevens in de Mandaatbrief verbindt BNPP Fortis Film Finance er zich toe om
BNP Paribas Fortis NV op de hoogte te brengen van het onherroepelijk
mandaat dat de Investeerder aan BNP Paribas Fortis NV heeft verleend. »
3. Recht tot intrekking
Overeenkomstig Artikel 53, §3 Prospectuswet heeft een Investeerder die reeds voor
de datum van dit Supplement middels een mandaatbrief heeft aanvaard om in te
schrijven op het Financieel Product voor een Slate waarvan de Afsluitingsdatum is
voorzien voor na de datum van het huidige Supplement, het recht om zijn aanvaarding
gedurende twee werkdagen na de publicatie van dit Supplement in te trekken. Aldus
heeft de Investeerder het recht om zijn inschrijving op het Financieel Product in te
trekken tot en met 30 januari 2014.
4. Verantwoordelijkheid
BNP Paribas Fortis Film Finance NV, met maatschappelijke zetel te Warandeberg 3,
1000 Brussel en ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met
ondernemingsnummer 893.587.655 is verantwoordelijk voor dit Supplement. BNP
Paribas Fortis Film Finance NV verklaart dat, voor zover haar gekend, de gegevens in
dit Supplement in overeenstemming zijn met de werkelijkheid en dat er geen
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gegevens zijn weggelaten waarvan de vermelding de strekking van dit Supplement (en
het Prospectus) zou wijzigen, na het nemen van alle redelijke maatregelen om zulks te
garanderen.
Het Prospectus, dit Supplement en enige andere informatie die wordt verstrekt in
verband met het aanbod van het Financieel Product (a) is niet bedoeld om als basis te
dienen voor een beoordeling van de kredietwaardigheid of voor enige andere
beoordeling met betrekking tot BNP Paribas Fortis Film Finance NV en (b) mag niet
worden beschouwd als een aanbeveling van BNP Paribas Fortis Film Finance NV of
van BNP Paribas Fortis NV dat enige persoon die dit Prospectus en/of het Supplement
ontvangt (en/of enige andere informatie in verband met het aanbod van de het
Financieel Product) het Financieel Product zou moeten kopen.
Elke belegger die een aankoop van het Financieel Product overweegt moet zijn eigen
onafhankelijk onderzoek verrichten naar de financiële toestand, de operationele zaken
en de kredietwaardigheid, van BNP Paribas Fortis Film Finance NV. Het Prospectus,
dit Supplement en enige andere informatie die wordt verstrekt in verband met het
aanbod van het Financieel Product maakt geen aanbod of uitnodiging uit door of
namens BNP Paribas Fortis Film Finance NV aan enige persoon om het Financieel
Product te kopen of er op in te schrijven.
Behalve BNP Paribas Fortis Film Finance NV heeft geen enkele andere partij
onafhankelijk de informatie in dit document gecontroleerd. Bijgevolg wordt er geen
verklaring, garantie of verbintenis, uitdrukkelijk of impliciet, gedaan en geen enkele
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaard door BNP Paribas Fortis NV met
betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie vervat of opgenomen in
het Prospectus, dit Supplement of enige andere informatie verstrekt in verband met de
Emittent of het aanbod van het Financieel Product. BNP Paribas Fortis NV aanvaardt
geen enkele aansprakelijkheid, of die nu voortvloeit uit onrechtmatige daad of
contractueel of in enig ander geval, met betrekking tot de informatie vervat in het
Prospectus, dit Supplement of enige andere informatie in verband met de Emittent, het
aanbod van het Financieel Product of de verdeling van het Financieel Product.
5. Aanbod in België - Verkoopsbeperkingen
Het door het Prospectus en dit Supplement beoogde Aanbod richt zich uitsluitend tot
de rechtspersonen die in aanmerking komen om te genieten van de
vrijstellingsregeling van de belastbare gereserveerde winsten toegestaan door Artikel
194ter van het WIB, dat een vrijstelling toelaat, mits de naleving van bepaalde
voorwaarden, van de belastbare gereserveerde winsten van de Investeerder ten belope
van honderd vijftig percent (150%) van de bedragen die werkelijk door
laatstgenoemde werden betaald ter uitvoering van een kaderovereenkomst in de zin
van Artikel 194ter, § 1, 2°, van het WIB.
Het Aanbod richt zich hoofdzakelijk tot de hierboven vermelde rechtspersonen die
belast worden aan een aanslagvoet van 33,99%. Indien de rechtspersoon van het
verlaagd belastingtarief geniet, kan het rendement hoger zijn dan in het Prospectus en
dit Supplement vermelde rendement, maar ook lager of zelfs negatief.
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Op de verspreiding van het Prospectus en dit Supplement, en het erin beschreven
Aanbod, kunnen in bepaalde landen beperkingen gelden. De personen die in het bezit
zijn van dit Prospectus worden verzocht zich hierover in te lichten en deze
beperkingen na te leven. De inschrijving wordt alleen aangeboden in België en in
geen enkel ander land.
Het ter beschikking stellen van het Prospectus en dit Supplement op het internet houdt
in geen enkel opzicht een Aanbod noch een voorstel in tot het verwerven van
beleggingsinstrumenten in landen waar dergelijk Aanbod of voorstel niet is
toegestaan.
Elke Belgische inrichting van een belastingplichtige bedoeld in artikel 227, 2° van het
WIB die wenst te investeren in het door het Prospectus en dit Supplement beoogde
Aanbod, wordt verzocht dit te doen met naleving van de geldende wetgeving in het
land waar de bedoelde rechtspersoon zijn maatschappelijke zetel, voornaamste
inrichting en/of zetel van bestuur heeft.
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