EERSTE AANVULLING GEDATEERD 9 JUNI 2015 OP HET PROSPECTUS
GEDATEERD 3 FEBRUARI 2015

BNP PARIBAS FORTIS FILM FINANCE NV
SOCIÉTÉ ANONYME / NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
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
Deze eerste aanvulling gedateerd op 9 juni 2015 (de “Aanvulling”) is een aanvulling op het prospectus
gedateerd op 3 februari 2015 (het “Prospectus”) opgesteld in verband met de 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 door BNP Paribas Fortis Film Finance, een naamloze
vennootschap naar Belgisch recht, vennootschapszetel Warandeberg 3, 1000 Brussel en geregistreerd bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0893.587.655 (Brussel) (de “Emittent”).
De Aanvulling vormt een aanvulling in de zin van artikel 34 van de Belgische wet van 16 juni 2006 op de
openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot verhandeling
op een gereglementeerde markt, als van tijd tot tijd gewijzigd (de “Belgische Prospectuswet”). De termen die
in het Prospectus of in enig ander door middel van verwijzing in het Prospectus opgenomen document worden
gedefinieerd, hebben in deze Aanvulling dezelfde betekenis, tenzij de context anderszins vereist.
De Emittent aanvaardt de verantwoordelijkheid voor de in deze Aanvulling vermelde informatie. De Emittent
bevestigt dat naar zijn beste weten (al het redelijke gedaan hebbende om te verzekeren dat dit het geval is) de in
deze Aanvulling vermelde informatie overeenstemt met de feiten en dat er niets ontbreekt dat de strekking van
deze informatie kan beïnvloeden.
Behalve indien vermeld in deze Aanvulling is er vanaf de publicatie van het Prospectus geen belangrijke nieuwe
factor, materiële fout of onnauwkeurigheid aan het licht gekomen met betrekking tot de in het Prospectus
opgenomen informatie.
In de mate dat er ongerijmdheden bestaan tussen (a) een verklaring in deze Aanvulling en (b) een verklaring in,
of door middel van een verwijzing opgenomen in, het Prospectus, dan heeft de verklaring in (a) hierboven
voorrang.
De Aanvulling en de Prospectus zijn kosteloos beschikbaar op de maatschappelijke zetel van BNP Paribas Fortis
Film Finance NV te Warandeberg 3, 1000 Brussel en op de website http://cpb.bnpparibasfortis.be/filmfinance.
De Aanvulling en de Prospectus kunnen ook aangevraagd worden per e mail via het e-mail adres
filmfund@bnpparibasfortis.com. De Aanvulling en de Prospectus zijn eveneens beschikbaar op de website van
de FSMA (www.fsma.be).
De Aanvulling heeft als doel Bijlage 2 (Mandaatbrief) van het Prospectus te wijzigen om het geheel in lijn te
brengen met de tax shelter wetgeving (Artikel 194ter van het Wetboek van de Inkomstenbelasting 1992).
Bijlage 2 (Mandaatbrief) op de bladzijden 78 tot en met 100 wordt geacht in zijn geheel te zijn verwijderd en
vervangen door de geactualiseerde versie ‘Mandaatbrief’ opgenomen in Bijlage 1 van deze Aanvulling.
De datum van de Aanvulling is 9 juni 2015.

BIJLAGE 1: Mandaatbrief

MANDAATBRIEF MET HET OOG OP DE PRODUCTIE EN DE ONTWIKKELING VAN EEN ERKEND EUROPEES
AUDIOVISUEEL WERK

(de “Mandaatbrief”)

[Q … Slate 201…]
TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN:

…………………. :

ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer
…………………………,
met
maatschappelijke
zetel
te
…………………………………………………………. ……………………………………………………………….…,
hierna geldig vertegenwoordigd door ………………………..…………………………, handelend
in [zijn/haar] hoedanigheid van ……………………..…………,
hierna de “Investeerder” genoemd;
Enerzijds,

EN:
BNP PARIBAS FORTIS FILM FINANCE NV: een naamloze vennootschap, ingeschreven bij de Kruispuntbank
der Ondernemingen onder het nummer 0893.587.655, met maatschappelijke zetel
te 1000 Brussel, Warandeberg 3, hierna geldig vertegenwoordigd door
………………...…………………………………, handelend in [zijn/haar] hoedanigheid van
…………………………………,
hierna “BNPP Fortis Film Finance” genoemd;
Anderzijds.

BNPP Fortis Film Finance en de Investeerder worden hierna individueel ook een “Partij” en gezamenlijk de
“Partijen” genoemd.

WORDT VOORAFGAANDELIJK UITEENGEZET HETGEEN VOLGT:
BNPP Fortis Film Finance is een binnenlandse vennootschap voor de productie van audiovisuele werken in de
zin van Artikel 194ter van het Wetboek van de Inkomstenbelasting 1992 (hierna het “WIB”) dat het tax shelter
systeem organiseert (hierna de “Tax Shelter”) en die de door art 194ter, §1er, 2° van het WIB voorziene en
bepaalde vergunning verkreeg, als filmproducent, op 23 januari 2015.
BNPP Fortis Film Finance wenst in coproductie met één of meerdere afgevaardigde en/of uitvoerende
producent(en) (hierna de “Coproducent(en)”), een aantal Europese audiovisuele werken te produceren die in
aanmerking komen voor het Tax Shelter stelsel, die zij zal uitkiezen (hierna gezamenlijk de “Films” of
individueel een “Film”) en die zij in een homogeen geheel zal hergroeperen (hierna de “Slate”).
Teneinde haar deelname aan de productie van de betrokken Slate te financieren, wenst BNPP Fortis Film
Finance aan de Belgische vennootschappen en de Belgische inrichtingen van buitenlandse vennootschappen
een financieel product aan te bieden dat gebruik maakt van het stelsel van de Tax Shelter (hierna het
“Financieel Product”).
Dit Financieel Product wordt aangeboden door BNPP Fortis Film Finance onder het stelsel van een openbare
aanbieding op het Belgisch grondgebied van een ander beleggingsinstrument dan een effect, zoals bepaald
door artikel 42 en volgende van de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van
beleggingsinstrumenten (de “Wet”). In het kader van de Wet stelt BNPP Fortis Film Finance een prospectus
(met betrekking tot het Financieel Product) ter beschikking van de Investeerder, waarvoor ze van de ‘Autoriteit
voor Financiële Diensten en Markten’ (de “FSMA”) een goedkeuring verkreeg op 3 februari 2015 (het
“Prospectus”). Dit Prospectus is beschikbaar op de website van BNPP Fortis Film Finance
(http://cpb.bnpparibasfortis.be/filmfinance) alsook op haar maatschappelijke zetel. De Investeerder kan op
zijn verzoek steeds een gedrukte versie van het Prospectus verkrijgen via het versturen van een email op het
volgende adres: filmfund@bnpparibasfortis.com.
De Investeerder wordt uitgenodigd om kennis te nemen van het Prospectus, en in het bijzonder van de
risicofactoren inherent aan het Financieel Product.

Dit Financieel Product stelt de Investeerder in staat, mits naleving van de in bijlage van deze Mandaatbrief
vermelde voorwaarden en condities door de Partijen, om, binnen de door Artikel 194ter WIB opgelegde
beperkingen, een vrijstelling te genieten van zijn belastbare winst ten belope van 310 % van de sommen
waarvoor hij zich heeft verbonden om deze over te maken aan BNPP Fortis Film Finance in uitvoering van deze
Mandaatbrief.
BNPP Fortis Film Finance vereist dat de minimale investering in het Financieel Product EUR 20.000 bedraagt.
De Investeerder zal enkel per schijven van EUR 1.000 kunnen investeren. De vrijstelling kan maximum EUR
750.000 per aanslagjaar bedragen.
Bijgevolg hebben BNPP Fortis Film Finance en de Investeerder de voorwaarden van deze Mandaatbrief als
volgt onderhandeld.
WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:
Artikel 1: De Investering
1.1.

Conform de voorwaarden en condities opgenomen in bijlage A bij deze Mandaatbrief (hierna, de
“Voorwaarden en Condities”), verbindt de Investeerder zich ertoe om te investeren in de Q… Slate
201… door middel van het Financieel Product, en dit voor een definitief forfaitair totaalbedrag van
………………………… EUR (………………………………………………………………………. EUR) (hierna de "Investering")

1.2.

BNPP Fortis Film Finance verbindt zich ertoe de Investering in de Q…Slate 201… te investeren, in
overeenstemming met de bepalingen van het Prospectus. BNPP Fortis Film Finance zal vrij mogen
beslissen over de keuze van de Films die de betrokken Slate deel zullen uitmaken en waarin de
Investering geïnvesteerd zal worden, evenals over de verdeling van de Investering over de gekozen
Films.

1.3.

Voor elke door BNPP Fortis Film Finance geselecteerde Film, verbindt BNPP Fortis Film Finance zich
ertoe om aan de Investeerder, per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs, een bevestigingsbrief te
versturen met de artistieke en technische kenmerken van de Film, conform het in bijlage B bij deze
Mandaatbrief gevoegde model (hierna de “Bevestigingsbrief”).

1.4.

De Partijen komen overeen dat elke door BNPP Fortis Film Finance ondertekende Bevestigingsbrief,
samen met deze Mandaatbrief, en het geheel van hun bijlagen, als raamovereenkomst (de
“Overeenkomst”) gelden in de zin van Artikel 194ter, § 1, 5° van het WIB 92. De datum van deze
Overeenkomst zal die zijn van de ondertekening van de Bevestigingsbrief door BNPP Fortis Film Finance
(hierna de “Afsluitingsdatum”).

1.5.

Indien de Investeerder voor een deel of het geheel van zijn Investering niet kan deelnemen in de Slate,
zal BNPP Fortis Film Finance gerechtigd zijn om deze Mandaatbrief te beëindigen, en dit zonder enige
schadeloosstelling, in overeenstemming met de bepalingen van het Prospectus.

1.6.

In het geval van een wijziging aan de Tax Shelter wetgeving, zal BNPP Fortis Film Finance een door de
FSMA goedgekeurde aanvulling aan het Prospectus publiceren overeenkomstig artikel 53, §1 van de
Prospectuswet. De aanvulling zal uiteenzetten op welke manier BNPP Fortis Film Finance uitvoering
geeft aan dergelijke wijziging aan de Tax Shelter wetgeving. De Investeerder verleent een machtiging
aan BNPP Fortis Film Finance om in dergelijk geval de Voorwaarden en Condities eenzijdig te wijzigen,
en aan te passen aan de wijziging in de Tax Shelter wetgeving. Deze aanvulling zal beschikbaar gemaakt
worden op dezelfde wijze als de terbeschikkingstelling van het Prospectus zelf. In dat geval heeft elke
Investeerder die reeds deze Mandaatbrief heeft ondertekend, maar vóór de afsluiting van de
Overeenkomst door de ondertekening van de Bevestigingsbrief, het recht om zijn Investering in te
trekken, overeenkomstig artikel 53, §3 van de Prospectuswet. Als de Investeerder beslist om zijn
Investering niet in te trekken is hij gebonden aan de Voorwaarden en Condities zoals hierboven
gewijzigd (in voorkomend geval).

Artikel 2 : Verklaringen en waarborgen van BNPP Fortis Film Finance
BNPP Fortis Film Finance verklaart en garandeert:
-

dat zij erkend is door Ministerieel Besluit als een binnenlandse vennootschap voor de productie van
audiovisuele werken, met als voornaamste doel de ontwikkeling en productie van audiovisuele
werken, zoals blijkt uit haar statuten, waarvan een kopie is opgenomen in Bijlage C van deze
Mandaatbrief, en dat zij anderzijds geen Belgische of buitenlandse televisieomroep is of niet met
dergelijke televisieomroepen verbonden is, en dat zij geen achterstallen heeft bij de Rijksdienst voor
Sociale Zekerheid;

-

dat zij aan BNP Paribas Fortis NV, een naamloze vennootschap ingeschreven bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen onder het nummer 0403.199.702, bepaalde taken in verband met de verhandeling
van het Financiële Product heeft toevertrouwd, en dat de medewerkers van BNP Paribas Fortis NV
gevolmachtigd zijn door BNPP Fortis Film Finance om de Mandaatbrief voor rekening van BNPP Fortis
Film Finance te ondertekenen. BNP Paribas Fortis NV, welke op 23 januari 2015 door de Minister van

Financiën conform artikel 194ter, §1er, 2° WIB erkend werd als tussenpersoon, heeft zich ertoe
verbonden om de Tax Shelter wetgeving na te volgen (Bijlage D van deze Mandaatbrief);
-

dat de Films gekozen zullen worden op basis van de in Bijlage E van deze Mandaatbrief vermelde
investeringscriteria;

-

dat zij erop zal toezien dat voor elke Film, binnen een periode van 18 maanden (24 maanden voor een
animatiefilm) na de Afsluitingsdatum, productie- en exploitatie uitgaven worden gedaan in België, in
de zin van Artikel 194ter, § 1, 7° van het WIB, en dit voor ten minste 90% van de verwachte waarde
van het Fiscaal Attest.

-

dat zij erop zal toezien dat minstens 70 % van de hierboven geviseerde in België verrichtte productieen exploitatie uitgaven, zoals bedoeld in Artikel 194ter, § 1, 7° van het WIB, uitgaven zijn die
rechtstreeks verbonden zijn met de productie zoals bedoeld in dezelfde paragraaf.

-

in de eindgeneriek van het werk de steun te vermelden aangebracht door de Belgische wetgever
inzake de Tax Shelter;

Artikel 3: Verklaringen en waarborgen van de Investeerder
De Investeerder verklaart en garandeert:
-

dat hij een binnenlandse vennootschap is en/of een belastingplichtige zoals bedoeld in artikel 227, 2°
van het WIB en dat hij anderzijds geen kredietinstelling is, noch een binnenlandse vennootschap voor
de productie van audiovisuele werken, noch een televisieomroep in de zin van Artikel 194ter van het
WIB, zoals blijkt uit de statuten opgenomen in Bijlage F van deze Mandaatbrief;

-

dat hij in kennis is gesteld van het Prospectus en in het bijzonder kennis heeft genomen van de
risicofactoren en waarschuwingen die vermeld zijn in dit Prospectus;

-

een exemplaar te hebben ontvangen en kennis te hebben genomen van de Voorwaarden en
Condities;

-

dat hij over voldoende gereserveerde belastbare winsten beschikt om de belastingvoordelen te
genieten die verbonden zijn aan zijn Investering.

Artikel 4: Betaling van de Investering
4.1.

Met deze Mandaatbrief verleent de Investeerder een onherroepelijk mandaat aan BNP Paribas
Fortis NV om, (i) binnen een periode van uiterlijk tien (10) kalenderdagen na de Afsluitingsdatum
(vermeld in artikel 1.4), zijn bankrekening met het nummer ………………....……………………… te
debiteren met 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.

4.2.

De Investeerder begrijpt en bevestigt dat BNPP Fortis Film Finance in de Bevestigingsbrief of in een
afzonderlijke mail aan BNP Paribas Fortis NV en aan de Investeerder de datum van de hierboven
beschreven debitering zal meedelen, en dit uiterlijk twee werkdagen voor de debitering.

4.3.

Indien op de datum van debitering door BNP Paribas Fortis NV de hierboven vermelde
bankrekening niet voorzien is van voldoende fondsen zullen de kosten verbonden aan het
ongedekt bedrag volledig ten laste van de Investeerder zijn.

Artikel 5: Gezamenlijke verklaringen
5.1.

De Investeerder en BNPP Fortis Film Finance erkennen dat de ondertekening door BNPP Fortis Film
Finance van de Bevestigingsbrief van rechtswege het sluiten van een raamovereenkomst in de zin
van Artikel 194ter van het WIB tussen Partijen met zich meebrengt, die bestaat uit de
Mandaatbrief, de Bevestigingsbrief en het geheel van hun bijlagen, die er integraal deel van
uitmaken.

5.2.

De Investeerder en BNPP Fortis Film Finance erkennen dat de Mandaatbrief en de
Bevestigingsbrief, met inbegrip van hun bijlagen die er integraal deel van uitmaken, een volledige,
waarheidsgetrouwe en complete weergave zijn van hun wederzijdse verbintenissen en dat het
geheel van deze documenten een ondeelbaar geheel vormt dat de verbintenissen van de Partijen
weergeeft.

5.3.

De Investeerder en BNPP Fortis Film Finance verbinden zich er toe om al de verplichtingen waartoe
ze onder het wettelijk en reglementair kader inzake Tax Shelter zijn gehouden te eerbiedigen.

Artikel 6: Mededelingen
Alle mededelingen die krachtens de Mandaatbrief en de bijhorende Overeenkomsten dienen gedaan te
worden zullen geldig worden uitgevoerd via elektronisch bericht (e-mail) geadresseerd aan de Investeerder
………………………………………………………………. en aan BNPP Fortis Film Finance (filmfund@bnpparibasfortis.com).
BNPP Fortis Film Finance en de Investeerder verlenen de volle bewijskracht van schriftelijk bewijs aan de
ontvangen mailberichten en beschouwen ze aldus als originele documenten. De Investeerder, respectievelijk
BNPP Fortis Film Finance, zullen de goede ontvangst van de mailberichten bevestigen door het sturen van een
elektronisch ontvangstbericht. De eventuele schade wegens eventuele technische risico’s, de risico’s van
vergissing of bedrog die aan het gebruik van deze soort mededelingswijze verbonden zijn, zijn ten laste van de
Investeerder tenzij hij bedrog of zware fout in hoofde van BNPP Fortis Film Finance aantoont. De Partijen
verbinden zich er wederzijds toe de andere Partij onmiddellijk op de hoogte te brengen van elke eventuele
wijziging in elektronisch adres en/of andere gegevens, en desgevallend zullen alle nadelige gevolgen te wijten
aan de afwezigheid van informatie ten laste zijn van de in gebreke blijvende Partij.

Overige correspondentiegegevens:
Voor de Investeerder:
Ter
attentie
van
………………………………..……………..,
op
het
volgende
adres
………………………………………………..…..……………………………………, telefoonnummer ……………………..……... GSM-nr
……………………………….
Voor BNPP Fortis Film Finance:
Op het volgende adres: Warandeberg 3 (1KG6B) – 1000 Brussel, emailadres filmfund@bnpparibasfortis.com.

Volgende toegevoegde bijlagen maken integraal deel uit van deze mandaatbrief:
A.

Voorwaarden en Condities

B.

Model van Bevestigingsbrief

C.

Statuten van BNPP Fortis Film Finance

D.

Verklaring van BNP Paribas Fortis NV

E.

Investeringscriteria

F.

Uittreksel uit de statuten van de Investeerder

Opgemaakt te …………….………………., op ………………………… in twee (2) exemplaren, waarvan elke Partij verklaart
het hare te hebben ontvangen.

Voor BNPP Fortis Film Finance NV,

Voor de Investeerder,

…………………………

…………………………

BIJLAGE A: Voorwaarden en Condities

VOORWAARDEN EN CONDITIES VAN DE RAAMOVEREENKOMST MET HET OOG OP DE PRODUCTIE EN DE
ONTWIKKELING VAN EEN ERKEND EUROPEES AUDIOVISUEEL WERK
(hierna, de “Voorwaarden en Condities”)

Deze Voorwaarden en Condities, zoals aangevuld door het Prospectus, zijn van toepassing op elke Film
waarvoor de Investeerder een Bevestigingsbrief van BNPP Fortis Film Finance zal hebben ontvangen.
De woorden in hoofdletters die niet gedefinieerd worden in deze Voorwaarden en Condities hebben de
betekenis die eraan wordt gegeven in de Mandaatbrief.

Artikel 1: De Investering
1.1

De investering bepaald in artikel 1.1 van de Mandaatbrief bestaat uit een forfaitair en definitief
bedrag, zodanig dat in het geval van overschrijding van het Budget van de Film, BNPP Fortis Film
Finance de Investeerder garandeert dat de Coproducenten als enigen verantwoordelijk zijn om de
nodige financiering voor de bijkomende uitgaven te vinden. Zodoende kan de Investeerder door
niemand verzocht worden om de tekorten in het filmbudget aan te vullen. Daarentegen wordt wel
gepreciseerd dat in het geval BNPP Fortis Film Finance, op voorwaarde dat zij de artistieke en
technische kenmerken van de Film naleeft zoals beschreven in de Bevestigingsbrief en voldoet aan de
uitgavenverplichting in België of in de Europese Economische Ruimte zoals beschreven in artikel 6 van
deze Voorwaarden en Condities, minder zou uitgeven dan gepland in het Budget, zij definitief en
exclusief recht heeft op het aldus bespaarde bedrag.

1.2

Zoals beschreven in het Prospectus, houdt BNPP Fortis Film Finance zich het recht voor maximum 20%
van de Investering te bestemmen tot het dekken van kosten verbonden aan de Investeringen en aan
het actief beheer van de Slate tijdens de volledige duur van de Investering. Het bedrag dat aldus
wordt ingehouden door BNPP Fortis Film Finance zal verhoudingsgewijs worden opgenomen in het
Budget van elke Film, in dezelfde mate als het zal worden doorgegeven aan de bevoegde
Gemeenschap met als doel het verkrijgen van het Voltooiingsattest.

Artikel 2: De vergoeding voor de Investering
Als vergoeding voor de door de Investeerder gestorte sommen zal BNP Paribas Fortis Film Finance de
wettelijk bepaalde vergoeding betalen berekend over een periode van achttien (18 maanden) volgend
op de Datum van Storting van de door de Investeerder toegezegde sommen. Deze vergoeding zal pro
rata temporis berekend worden tegen een vaste jaarlijkse rentevoet gelijk aan de gemiddelde Euribor
1 jaar van de laatste werkdag van elke maand van het kalendersemester dat voorafgaat aan de Datum
van Storting vermeerderd met 450 basispunten en op basis van een jaar van 360 dagen en maanden
van 30 dagen. BNPP Fortis Film Finance zal deze rente betalen op de laatste dag van de Effectieve
Periode. BNP Paribas Fortis Film Finance zal naar best vermogen het Fiscaal Attest afleveren na
achttien (18) maanden na de Datum van Storting, zodat de Effectieve Periode 18 maanden duurt, en
de Vergoeding 18 maanden na de Datum van Storting betaald wordt.

Artikel 3: Ontbinding
3.1

Indien BNPP Fortis Film Finance niet zou voldoen aan haar verplichtingen zoals ze uit deze
Overeenkomst voortvloeien of in het geval van onjuistheid van één van de door BNPP Fortis Film
Finance gegeven verklaringen en waarborgen in deze Overeenkomst, en voor zover een
ingebrekestelling per aangetekend schrijven aan BNPP Fortis Film Finance zonder gevolg is gebleven
gedurende vijftien (15) dagen na ontvangst, zal de Investeerder gerechtigd zijn deze Overeenkomst
onmiddellijk en eenzijdig te ontbinden door gewone kennisgeving. In dat geval zal BNPP Fortis Film
Finance alle door de Investeerder gestorte sommen binnen de tien (10) werkdagen na ontvangst van
de bovenvermelde kennisgeving aan hem terugbetalen, onverminderd eventuele
schadeloosstellingen.

3.2

Indien de Investeerder niet zou voldoen aan zijn verplichtingen zoals ze uit deze Overeenkomst
voortvloeien, zal deze, indien BNPP Fortis Film Finance dit goeddunkt, van rechtswege ontbonden
worden tien (10) dagen na een ingebrekestelling per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs die
zonder gevolg is gebleven, onverminderd eventuele schadeloosstellingen en met dien verstande dat
de reeds aan BNPP Fortis Film Finance gestorte bedragen haar definitief toekomen.

Artikel 4: Rechten in de film
De Investeerder verwerft geen enkel recht in de Film.
Artikel 5: Afwezigheid van vennootschap tussen de Partijen
5.1

Deze Overeenkomst zal in geen geval beschouwd kunnen worden als een vereniging, noch een
vennootschap tussen de Partijen, noch tegenover derden. De aansprakelijkheid van elke Partij is
beperkt tot de verbintenissen die ze heeft aangegaan in de Overeenkomst. Een Partij kan in geen
geval aansprakelijk gesteld worden voor verbintenissen die de andere Partij met derden heeft
aangegaan. Deze bepaling is essentieel en doorslaggevend voor de Overeenkomst; zonder deze
bepaling zou de Overeenkomst niet gesloten zijn.

5.2

Deze Overeenkomst heeft en onmiddellijke uitwerking vanaf de Afsluitingsdatum en verstrijkt van
de
rechtswege op 15 dag nadat de Investeerder het Fiscaal Attest verwerft.

Artikel 6: Verbintenissen van BNPP Fortis Film Finance
BNPP Fortis Film Finance verbindt zich definitief en onherroepelijk tegenover de Investeerder en garandeert
hem onvoorwaardelijk en ononderbroken om:
a)

geen recht noch waarborg toe te staan die de goede uitoefening van de krachtens de
Overeenkomst aan de Investeerder verleende rechten in de weg zouden kunnen staan of
belemmeren;

b)

de Investering die hem door de Investeerder gestort zal worden daadwerkelijk en integraal te
besteden aan de uitvoering van het Budget;

c)

toe te zien dat voor elke Film, binnen een periode van 18 maanden (24 maanden voor een
animatiefilm) na de Afsluitingsdatum, productie- en exploitatie uitgaven worden gedaan in
België, in de zin van Artikel 194ter, § 1, 7° van het WIB, en dit voor ten minste 90% van de
verwachte waarde van het Fiscaal Attest ;

d)

het deel van de daadwerkelijk door alle investeerders gestorte bedragen conform Artikel 194ter
van het WIB te beperken tot maximaal vijftig percent (50%) van het Budget;

e) de Investeerder zo snel mogelijk en uiterlijk binnen drie (3) jaar en elf (11) maanden na de
Afsluitingsdatum, het Fiscaal Attest te bezorgen.
f)

er op toe te zien dat minstens 70% van de uitgaven, onder punt c) hierboven bedoeld,
productiegebonden uitgaven zijn zoals bepaald door het Artikel 194ter, §1, 10° en volgende van
het WIB, gewijzigd bij de wet van 17 juni 2013;

g) van de Belgische Coproducent een verklaring te vragen dat de in Artikel 194ter, §8 van het WIB
voorziene directe kwalificerende productie – en exploitatie kosten binnen de Europese
Economische Ruimte daadwerkelijk zijn gebudgetteerd en zullen worden gerealiseerd.

Artikel 7: Verbintenis van de Investeerder
Onverminderd de overige verplichtingen die voortvloeien uit deze Overeenkomst, verbindt de Investeerder
zich definitief en onherroepelijk tegenover BNPP Fortis Film Finance en garandeert haar onvoorwaardelijk en
ononderbroken te voldoen aan de verplichtingen die hem worden opgelegd krachtens Artikel 194ter van het
WIB.
Artikel 8: Reclameverplichtingen
BNPP Fortis Film Finance verbindt zich ertoe de Investeerder kosteloos en uiterlijk op de dag van de
Filmrelease in België het volgende te bezorgen:
-

Minstens 1 dvd bestemd voor privégebruik als de Film op dit medium wordt uitgebracht;

-

Twee uitnodigingen voor twee personen als BNPP Fortis Film Finance een avant-première
van de Film organiseert.

Artikel 9: Varia
9.1

Kennisgevingen
Elke kennisgeving of betekening met betrekking tot of in verband met de Overeenkomst moet door de
in artikel 6 van de Mandaatbrief vermelde middelen en naar de erin vermelde adressen worden
verstuurd.

9.2

Betalingen
Elke betaling aan de Investeerder zal gestort worden op de rekening van de Investeerder vermeld in
artikel 4.1 van de Mandaatbrief.

9.3

Titels
De titels van de verschillende artikels en paragrafen van de Overeenkomst werden gekozen voor de
duidelijkheid en kunnen in geen geval beschouwd worden als een integraal deel van de
Overeenkomst, en kunnen in geen geval leiden tot het definiëren, beperken of omschrijven van het
toepassingsgebied of het doel van het artikel of de paragraaf waarnaar ze verwijzen.

9.4

Afstand

Geen enkele Partij wordt verondersteld afstand te doen van een recht voortvloeiend uit de
Overeenkomst of een fout of overtreding begaan door de andere Partij, tenzij ze daar schriftelijk en
uitdrukkelijk van afziet. Indien een Partij afstand doet van verhaal of enig recht, betekent dit in geen
geval dat die Partij afstand zou doen van enig ander recht dat kan voortvloeien uit de Overeenkomst
of een fout of overtreding van de andere Partij, zelfs indien dat recht of dat verhaal vergelijkbaar is
met datgene waarvan zij afstand deed.
9.5

Gedeeltelijke ongeldigheid
Indien een bepaling van de Overeenkomst ongeldig wordt verklaard, heeft die ongeldigheid geen
invloed op de geldigheid van de andere bepalingen van de Overeenkomst. Indien die bepaling echter
afbreuk zou doen aan de aard of het evenwicht van de Overeenkomst, zullen de Partijen te goeder
trouw streven naar een geldige bepaling met een vergelijkbaar effect.

9.6

Eerdere overeenkomsten en verklaringen
De Partijen zijn het erover eens dat de Overeenkomst een volledige, waarheidsgetrouwe en complete
weergave is van hun wederzijdse verbintenissen. Bij deze Overeenkomst vernietigen ze elk eerder
gesloten akkoord en zien er formeel van af zich te beroepen op een bespreking of onderhandeling die
aan de ondertekening van de Overeenkomst vooraf ging. De Overeenkomst kan alleen met de
schriftelijke voorafgaandelijk toestemming van alle Partijen gewijzigd worden.

Artikel 10: Toepasselijke wet en bevoegdheid
De Overeenkomst wordt uitsluitend geregeld en geïnterpreteerd volgens de Belgische wetgeving. Elk
bestaand of te komen geschil tussen de Partijen over de totstandkoming, de interpretatie, de
uitvoering of de opzegging van de Overeenkomst vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de
Brusselse rechtbanken.

BIJLAGE B: Model van Bevestigingsbrief

BEVESTIGINGSBRIEF MET HET OOG OP DE PRODUCTIE EN DE ONTWIKKELING VAN EEN ERKEND EUROPEES
AUDIOVISUEEL WERK
(de “Bevestigingsbrief”)

Slate_Title - Film_Title1

[Investor_Name]
[Investor_Street]
[Investor_Zip] [Investor_City]

Wij verwijzen naar de mandaatbrief en haar bijlagen die wij met uw vennootschap op [Registering_Date]
hebben ondertekend (de “Mandaatbrief”).
Conform artikel 1.3 van deze Mandaatbrief hebben wij het genoegen u mee te delen dat wij een bedrag van
EUR Investor_Amount_Film, dat overeenstemt met Percentage_fmt% van uw Investering, bestemd hebben
voor de productie en de exploitatie van de Film : [Film_Title2] (de “Film”).
De technische en artistieke kenmerken van deze Film zijn de volgende, met dien verstande dat deze
kenmerken ter informatie en provisioneel door BNP Paribas Fortis Film Finance NV worden meegedeeld en dat
zij derhalve door BNP Paribas Fortis Film Finance NV gewijzigd kunnen worden, mits naleving van de
bepalingen van Artikel 194ter van het WIB :
1.1. Voorlopige of definitieve titel : Film_Title3

1.2. Genre : [Genre]

1.3.

Erkenning : erkend als « Europees audiovisueel werk » door de [Community_Name] op
[Approval_Date]

1.4.

Originele versie : [Original_Version]

1.5.

Regisseur : [Director]

1.6.

Scenaristen : [Screen_Writer]

1.7.

Hoofdrolspelers : [Leading_Actors]

1.8.

Plaats van de opnames : [Location]

1.9.

Begin van de opnames : [Shooting_Start_Date]

1.10.

Datum van de levering van de nulkopie : [Zero_Copy_Delivery_Date]

1.11.

Datum van de release van de Film in de zalen in België of uitzenddatum voor een werk dat bestemd is
voor televisie : [Release_Date]

1.12.

Het productiebudget van de Film wordt momenteel geraamd op EUR […]
(Productie_Budget
)_exclusief belastingen, waarvan minstens EUR […] (Belgische uitgaven) Belgische uitgaven zijn in de
zin van Artikel 194ter van het WIB. Minstens 70% van deze uitgaven zijn productiegebonden uitgaven
zoals bepaald door het Artikel 194ter, §1, 10° en volgende van het WIB, gewijzigd bij de wet van 12
mei 2014.
De totale bruto tax shelter behoefte die voor deze Film dient ten laste genomen te worden door alle
investeerders onder het stelsel van Artikel 194ter van het WIB bedraagt [...] EUR, waarvan [...] EUR
door de investeerders van BNP Paribas Fortis Film Finance NV en [...] EUR door andere tax shelter
investeerders. Op heden is [...]% van dit totale bedrag verworven via ondertekende
raamovereenkomsten.

1.13.

Verantwoordelijke van de Belgische afgevaardigde productie :
[…]

1.14.

Producenten : […]

Wij bevestigen en garanderen dat wij geen achterstallen hebben bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.
Conform artikel 5.1 van de Mandaatbrief, brengt de ondertekening van deze Bevestigingsbrief door BNP
Paribas Fortis Film Finance NV van rechtswege het sluiten van een raamovereenkomst tussen Partijen met zich
mee in de zin van Artikel 194ter van het WIB, die bestaat uit de Mandaatbrief, deze Bevestigingsbrief en het
geheel van hun bijlagen die ervan integraal deel uitmaken.
Deze Bevestigingsbrief, de Mandaatbrief en het geheel van hun bijlagen die ervan integraal deel uitmaken,
vormen een volledige, waarheidsgetrouwe en complete weergave van de wederzijdse verbintenissen van
Partijen en vormen een ondeelbaar geheel.
Opgemaakt te Brussel, op […], in twee (2) exemplaren, waarvan elke Partij haar exemplaar heeft ontvangen.
Voor BNP Paribas Fortis Film Finance NV,

[ ]
Bestuurder

[ ]
Bestuurder

BIJLAGE C: Statuten van BNPP Fortis Film Finance

BNP Paribas Fortis Film Finance
Naamloze vennootschap
Maatschappelijke zetel: 1000 Brussel, Warandeberg 3
BTW BE 0893.587.655 Rechtspersonenregister Brussel
======================================================
GECOORDINEERDE STATUTEN OP 25 OKTOBER 2013
======================================================
Vennootschap opgericht blijkens akte verleden voor notaris Bernard Willocx, te Brussel, op 19 november 2007,
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 29 november 2007, onder nummer 07171698 en
07171699.
Waarvan de statuten werden gewijzigd blijkens proces-verbaal opgesteld door Notaris Jean-Philippe Lagae, te
Brussel, op 23 januari 2013, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 7 februari 2013,
onder nummers 13300900 en 13300901.
Waarvan de statuten werden gewijzigd blijkens proces-verbaal opgesteld door Notaris Jean-Philippe Lagae, te
Brussel, op 25 oktober 2013, ter publicatie neergelegd.

HOOFDSTUK EEN: AARD VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 1: Vorm en benaming
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap; zij draagt de naam "BNP Paribas Fortis
Film Finance". Het is een vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen.

Artikel 2: Vennootschapszetel
De vennootschapszetel is gevestigd te 1000 Brussel, Warandeberg, 3.
Hij mag verplaatst worden naar elke andere plaats in België bij gewone beslissing van de raad van bestuur.
De vennootschap mag bij beslissing van de raad van bestuur, uitbatingszetels, bijhuizen of agentschappen
oprichten in België of in het buitenland.

Artikel 3: Doel
De vennootschap heeft tot hoofdzaak doel, in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, of in samenwerking met derden, de ontwikkeling en productie van audiovisuele werken, alsook
het zoeken naar de financiering ervan, en de aan- en verkoop van de rechten op de opbrengsten ervan.

De vennootschap kan alle mogelijke commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel.
De vennootschap kan op elke wijze deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen met een
gelijkaardig of verwant doel of dat van die aard is dat het de ontwikkeling van haar onderneming bevordert.
De vennootschap kan ook de functies van bestuurder uitoefenen, van zaakvoerder of van vereffenaar van
andere vennootschappen.

Artikel 4: Duur.
De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.

HOOFDSTUK TWEE: MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL
Artikel 5: Geplaatst kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdduizend euro
(100.000 EUR), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, zonder nominale waarde, die elk
één/honderdste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 6: Historiek van het kapitaal
Bij de oprichting van de vennootschap bedroeg het kapitaal 100.000 euro, vertegenwoordigd door 100
aandelen, volledig volgestort door een inbreng in geld.

HOOFDSTUK DRIE: DE EFFECTEN
Artikel 7: Aard van de effecten
De aandelen zijn op naam.

Artikel 8: Ondeelbaarheid der effecten
De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.

HOOFDSTUK VIER: BESTUUR EN CONTROLE
Artikel 9: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad met ten minste twee leden, al dan niet aandeelhouders,
benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders die ze ten allen tijde
kan ontslaan.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad, of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast
wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders, die niet herkozen zijn, neemt een einde dadelijk na de algemene
vergadering die over hun vervanging heeft beslist.

Artikel 10: Voorzitterschap
De raad van bestuur mag onder zijn leden een Voorzitter kiezen.
In geval van afwezigheid of belet van de Voorzitter, zal de raad één van zijn leden aanduiden om hem te
vervangen.

Artikel 11: Vergaderingen
De raad van bestuur komt samen op bijeenroeping door de Voorzitter of de bestuurder die hem vervangt,
telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens ten minste twee bestuurders het vragen.
De oproeping geschiedt geldig per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het
Burgerlijk Wetboek.
De vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in de bijeenroeping.

Artikel 12: Beraadslagingen van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden
aanwezig of vertegenwoordigd is.
Iedere verhinderde bestuurder mag door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden
weergegeven, een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn naam te
stemmen. In dit geval wordt de afwezige als aanwezig aanzien.
Elke bestuurder die niet in persoon kan aanwezig zijn op een vergadering, kan aan de beraadslaging en aan de
stemming deelnemen via een telecommunicatiemiddel zoals telefoon- of videoconferentie, op voorwaarde dat
alle deelnemers aan deze vergadering rechtstreeks met de andere deelnemers kunnen communiceren.
De beslissingen worden bij meerderheid der stemmen genomen.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks
vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders. Op verzoek van één of meer bestuurders, zendt de voorzitter of een gedelegeerd bestuurder
een document houdende de voorgestelde besluiten per brief, fax, email of enig ander middel vermeld in
artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek naar alle bestuurders met de vraag om het gedagtekend en
ondertekend binnen een termijn van tien (10) kalenderdagen na ontvangst terug te sturen naar de zetel van de
vennootschap of iedere andere plaats vermeld in het document. De handtekeningen (met inbegrip van een
elektronische handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) worden

aangebracht hetzij op één (1) document hetzij op meerdere exemplaren van dit document. De schriftelijke
besluiten worden geacht genomen te zijn op de datum van de laatst aangebrachte handtekening of een
andere datum vermeld in het document. Indien de goedkeuring van alle bestuurders niet binnen vijftien (15)
kalenderdagen na de oorspronkelijke verzending is ontvangen, dan worden de besluiten geacht niet genomen
te zijn.
Die procedure mag echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van
het toegestane kapitaal.

Artikel 13: Notulen
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in de notulen, ingeschreven of opgenomen in een
bijzonder register, gehouden op de maatschappelijke zetel. De notulen worden getekend door ten minste de
meerderheid van de leden die aan de beraadslaging hebben deelgenomen.
De afschriften of uittreksels van deze notulen, in rechte of elders voor te leggen, worden ondertekend door de
Voorzitter of door twee bestuurders of ook door een gedelegeerd bestuurder.

Artikel 14: Machten van de raad
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking
van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering
bevoegd is.

Artikel 15: Directiecomité - dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités
oprichtten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
Overeenkomstig artikel 524 bis van het Wetboek van vennootschappen, kan de raad van bestuur zijn
bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan
hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van bepalingen van
de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. De bestuursbevoegdheid van het directiecomité kan door
de raad van bestuur worden beperkt. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.
Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden voor de
aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de
werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. Het directiecomité vormt een
college.
De raad van bestuur of het directiecomité mogen bepaalde bijzondere machten overdragen of geven aan één
of meer van hun leden, of zelfs aan derden, al dan niet bestuurders.
Het directiecomité, of indien er geen directiecomité werd ingesteld of dit niet met het dagelijks bestuur werd
belast, de Raad van Bestuur, mag het dagelijks bestuur evenals de vertegenwoordiging van de vennootschap
voor wat dit bestuur betreft, aan één of meer personen toevertrouwen; indien deze personen bestuurders zijn
worden zij "gedelegeerd bestuurder" genoemd. Indien dit niet het geval is, voeren zij de titel van "algemeen
directeur".

De raad van bestuur of het directiecomité mag ook een bepaald deel of een bepaalde tak van de activiteiten
van de vennootschap aan één of meer uit hun midden of daarbuiten gekozen personen opdragen. Zij zullen
hun bevoegdheden en vergoedingen voor deze speciale bevoegdheden bepalen. Zij kunnen hen ontslaan en zo
nodig in hun vervanging voorzien.
De personen belast met het dagelijks bestuur kunnen bijzondere volmachten verlenen aan elke lasthebber
binnen de perken van hun eigen bevoegdheden.

Artikel 16: Bezoldiging
Behalve indien de algemene vergadering daar anders over beslist, is het mandaat van bestuurder onbezoldigd.
De raad van bestuur is echter gemachtigd om aan de bestuurders die met bijzondere functies of opdrachten
zijn belast een buitengewone bezoldiging toe te kennen, te boeken als bedrijfskosten.

Artikel 17: Controle
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen, weer
te geven in de jaarrekening vanuit het oogpunt van de wet en van de statuten, moet worden toevertrouwd
aan één of meer commissarissen, leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, benoemd door de algemene
vergadering voor een termijn van drie jaar, die hernieuwbaar is.
Indien de benoeming van een commissaris niet door de wet vereist wordt, kan de controle op de
vennootschap op facultatieve wijze worden opgedragen aan een of meer commissarissen. Wanneer geen
commissaris wordt benoemd, oefent elke aandeelhouder individueel de bevoegdheid uit tot onderzoek en
controle, die door de wet aan de commissaris wordt voorbehouden.

Artikel 18: Vertegenwoordiging - Akten en rechtshandelingen
De vennootschap wordt in alle akten, met inbegrip van deze waarin een openbaar of ministerieel ambtenaar
tussenkomt en in rechte, vertegenwoordigd door:
- hetzij twee bestuurders samen handelend,
- hetzij, als een directiecomité is opgericht, door twee leden van het directiecomité samen handelend,
- hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, een persoon aan wie dit bestuur is opgedragen. Indien
meerdere personen belast zijn met het dagelijks bestuur, kunnen zij elk afzonderlijk de vennootschap
vertegenwoordigen voor het dagelijks bestuur.
Deze ondertekenaars moeten ten opzichte van derden niet het bewijs leveren van een voorafgaande beslissing
van de raad van bestuur.
Zij is tevens geldig verbonden door bijzondere lasthebbers binnen de perken van hun mandaat.

HOOFDSTUK VIJF: ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 19: Samenstelling en machten
De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders.

Zij bestaat uit alle eigenaars van aandelen die stemrecht hebben, hetzij zelf, hetzij via mandatarissen, mits
inachtneming der wettelijke en statutaire voorschriften. De obligatiehouders, warranthouders en houders van
effecten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven hebben het recht aan de
vergaderingen deel te nemen, maar slechts met raadgevende stem.
De beslissingen door de algemene vergadering genomen, verplichten alle aandeelhouders, zelfs de afwezigen
of tegenstemmers.

Artikel 20: Vergaderingen
De gewone algemene vergadering komt van rechtswege samen op de derde donderdag van de maand april
van elk jaar, om tien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke
zetel of op elke andere plaats aangeduid in de bij eenroeping.

Artikel 21: Bijeenroepingen
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden
verleden. Daartoe wordt een document houdende de voorgestelde besluiten, met een afschrift van de stukken
die krachtens het Wetboek van vennootschappen ter beschikking moeten worden gesteld per brief, fax, e-mail
of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, gezonden naar alle aandeelhouders
met het verzoek om het gedagtekend en ondertekend document binnen een termijn van tien (10)
kalenderdagen na ontvangst terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of iedere andere plaats
vermeld in het document. De handtekeningen (met inbegrip van een elektronische handtekening zoals
bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) worden aangebracht hetzij op één (1) document
hetzij op meerdere exemplaren van dit document. De schriftelijke besluiten worden geacht genomen te zijn op
de datum van de laatst aangebrachte handtekening of op de datum bepaald in bet document. Indien de
goedkeuring van alle aandeelhouders niet binnen vijftien (15) kalenderdagen na de oorspronkelijke verzending
is ontvangen, dan worden de besluiten geacht niet genomen te zijn.
De houders van obligaties, warrants of certificaten uitgegeven met medewerking van de vennootschap mogen
van die besluiten kennis nemen.
Indien dit niet het geval is, komt elke algemene vergadering, zowel de gewone als de bijzondere of de
buitengewone, samen op bijeenroeping door de raad van bestuur of door de commissaris, behoudens
verzaking aan deze formaliteiten door de bestuurders en de commissaris en al diegenen die het recht hebben
aan de vergadering deel te nemen. De raad van bestuur en de commissaris mogen bijzondere of buitengewone
algemene vergaderingen bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist, zij moeten ze
samenroepen op schriftelijke aanvraag van de aandeelhouders die samen één vijfde van het maatschappelijk
kapitaal bezitten.
De bijeenroepingen voor elke algemene vergadering bevatten de agenda en worden gedaan conform de
wettelijke bepalingen.

Artikel 21 bis : Vragen aan bestuurders en commissarissen
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die
aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden
toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de
oproeping tot de vergadering vermelde adres. De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de
6de dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

Artikel 22: Vertegenwoordiging
Elke eigenaar van effecten mag zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, aandeelhouder of niet.
De mede-eigenaars, naakte eigenaars en vruchtgebruikers, evenals de schuldeisers en hun pandgevende
schuldenaars moeten zich respectievelijk door één en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen.

Artikel 23: Bureau
De vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter van de raad van bestuur of bij ontstentenis door een
bestuurder. Bij ontstentenis, wordt de vergadering voorgezeten door de aandeelhouder met het meeste
aantal aandelen, die aanwezig is en die aanvaardt.
De Voorzitter duidt de secretaris aan.
Indien zij dit nuttig acht, kiest de vergadering één of meerdere stemopnemers onder haar leden.
De aanwezige bestuurders vullen het bureau aan.

Artikel 24: Verdaging
Elke algemene vergadering, gewone, bijzondere of buitengewone, mag tijdens de zitting drie weken uitgesteld
worden door de raad van bestuur.
De formaliteiten vervuld om aan de eerste vergadering deel te nemen (attesten en volmachten) blijven geldig
voor de tweede.

Artikel 25: Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 26: Notulen
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de
aandeelhouders die het vragen. Zij worden in een speciaal register ingeschreven of ingelast.

De afschriften of uittreksels in rechte of elders voor te leggen evenals de uitgiften af te leveren aan derden
worden ondertekend door de Voorzitter van de Raad van Bestuur, door twee bestuurders of door een
gedelegeerd bestuurder.

HOOFDSTUK ZES: BOEKJAAR - RESULTAATSBESTEMMING

Artikel 27: Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december.

Artikel 28: Verdeling
De nettowinst van het boekjaar wordt gevormd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van deze nettowinst wordt elk jaar vijf procent voorafgenomen bestemd tot vorming van een wettelijk
reservefonds.
Wanneer dit één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, is deze voorafneming niet meer
verplicht.
Het saldo krijgt de bestemming die de algemene vergadering het zal geven bij meerderheid der stemmen, op
voorstel van de raad van bestuur.

Artikel 29: Interimdividenden
De raad van bestuur zal op eigen verantwoordelijkheid mogen beslissen interimdividenden uit te betalen en
het bedrag en de datum van hun betaling vaststellen.

Artikel 30: Betaling der dividenden
De dividenden zullen betaald worden op de plaatsen en op de tijdstippen vast te stellen door de raad van
bestuur.
Alle dividenden toekomende aan houders van nominatieve aandelen, die niet opgenomen zijn binnen de vijf
jaar, zijn verjaard en blijven verworven voor de vennootschap. Zij worden in het reservefonds gestort.

HOOFDSTUK ZEVEN: ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 31: Vereffening
In geval van ontbinding van de vennootschap met vereffening, zal de algemene vergadering der
aandeelhouders de vereffenaar(s) aanduiden, hun machten bepalen en de wijze van vereffening vaststellen.
De algemene vergadering bepaalt in voorkomend geval de vergoedingen van de vereffenaars.

Artikel 32: Verdeling
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie der daartoe nodige sommen,
dient het netto actief eerst om, in effecten of in geld, het volgestorte maar niet afgeloste bedrag der aandelen
terug te betalen.
Indien alle aandelen niet in dezelfde mate volgestort zijn, houden de vereffenaars, alvorens tot terugbetaling
over te gaan, rekening met dit verschil van toestand en herstellen het evenwicht door alle aandelen op
volstrekt gelijke voet te stellen hetzij door aanvullende stortingen op te vragen ten laste van effecten die niet
volledig werden volgestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld ten voordele van aandelen die in
grotere mate werden volgestort.
Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld.

HOOFDSTUK ACHT: ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 33: Forumkeuze
Voor alle geschillen tussen de vennootschap; haar aandeelhouders, obligatiehouders, warranthouders of
houders van certificaten uitgegeven met medewerking van de vennootschap, bestuurders, commissarissen en
vereffenaars betreffende de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten wordt uitsluitend
bevoegdheid toegekend aan de rechtbanken van de maatschappelijke zetel, tenzij de vennootschap er
uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 34: Woonstkeuze
De bestuurders en vereffenaars, gedomicilieerd in het buitenland en die geen enkele woonstkeuze hebben
gedaan in België, behoorlijk betekend aan de vennootschap, worden geacht woonstkeuze te hebben gedaan
op de maatschappelijke zetel waar alle akten hen geldig kunnen betekend of ter kennis gebracht worden,
terwijl de vennootschap geen andere verplichting heeft dan ze ter beschikking te houden van de
bestemmeling.

Artikel 35: Gemeen recht
De houders van effecten en de bestuurders dienen zich volledig te schikken naar het Wetboek van
vennootschappen.
Bijgevolg worden de beschikkingen van dit Wetboek waarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken, geacht in
deze akte te zijn opgenomen en worden de clausules die tegenstrijdig zijn met de beschikkingen van dwingend
recht van dit Wetboek voor niet geschreven gehouden.

BIJLAGE D: Verklaring van BNP Paribas Fortis NV

BIJLAGE E: Investeringscriteria
BNPP Fortis Film Finance zal slechts deelnemen aan de productie van Films die op zijn minst aan de
Investeringscriteria beantwoorden. Op de datum van dit Prospectus zijn deze de volgende :


Erkenning als een “erkend Europees audiovisueel werk” in de zin van artikel 6 van de Richtlijn
“Televisie zonder grenzen” van 3 oktober 1989 (89/552/ EEG); Langspeelfilm, documentaire of
animatiefilm bestemd om in de bioscoop te worden vertoond, lange fictiefilm voor televisie,
animatieserie, kinder- en jeugdreeksen, zijnde fictiereeksen met een educatieve, culturele en
informatieve inhoud voor een doelgroep van 0 tot 16-jarigen of documentaire voor televisie;



Waarborg dat de Belgische Coproducent geen achterstallen heeft bij de Rijksdienst voor Sociale
Zekerheid op het ogenblik van het afsluiten van de Coproductieovereenkomst;



Verbintenis van de Coproducent om de beperkingen opgelegd door Artikel 194ter van het WIB in
termen van budget, financiering en Belgische of Europese uitgaven te respecteren, inclusief:
o

voldoende gebudgetteerde Belgische of Europese uitgaven om aan de vereisten onder het
Tax Shelter stelsel te voldoen;

o

verbintenis om de planning van de productie en uitgaven zoals voorgelegd aan BNPP Fortis
Film Finance te respecteren om deze laatste in staat te stellen de voorwaarde na te leven dat
het geheel van de Belgische uitgaven binnen een periode van ten hoogste achttien (18)
maanden, of, indien het een animatiefilm betreft, binnen een periode van ten hoogste
vierentwintig (24) maanden na het afsluiten van de Raamovereenkomst gedaan moeten
worden;

o

verbintenis dat het totaal van de gestorte sommen door BNPP Fortis Film Finance effectief
voor de productie-uitgaven van de Film bestemd zal worden;

o

de quota’s met betrekking tot de uitgaven die rechtstreeks verbonden zijn met de productie,
zoals voorzien door Artikel 194ter WIB, na te leven;



Voldoende indicatoren met betrekking tot de financiële soliditeit van de Coproducent om zijn
verschillende financiële verbintenissen te respecteren, alsook voldoende blijk van een uitstekende
“track record”;



Aantoonbare artistieke en technische kwaliteiten van de Film (in het bijzonder, uitsluiting van films
van publicitaire, pornografische of racistische aard of films die geweld ophemelen);



Waarborg van de Coproducent dat hij het geheel van de rechten noodzakelijk voor de productie en de
wereldwijde exploitatie van de Film heeft verkregen (controleerbare “Chain of Title”);



Financiering van de Film dient substantieel rond te zijn voor het volledige Budget minus het deel dat
gerelateerd is aan het Belgisch Tax Shelter;



Aanwezigheid van een gereputeerde sales agent en/of internationale verdeler;



Voltooiingwaarborg van de Film, desgevallend door de aanwezigheid van een Completion Bond of een
gelijkaardig mechanisme, zeker voor Angelsaksische films;



Voldoende garanties voor de financiering van het gedeelte van de Belgische of Europese uitgaven dat
niet gedekt wordt door BNPP Fortis Film Finance;

BIJLAGE F: Uittreksel uit de statuten van de Investeerder
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