TWEEDE AANVULLING GEDATEERD 8 DECEMBER 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 tweede aanvulling gedateerd op 8 december 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”), zoals aangevuld op
9 juni 2015.
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 de inhoud van de waarborgen afgeleverd door BNP Paribas Fortis NV en BNP
Paribas Fortis Film Finance NV te verduidelijken in het tweede deel, afdeling 7 van het Prospectus.
De datum van de Aanvulling is 8 december 2015.

I.

Verduidelijking

Om ervoor te zorgen dat de informatie in het Base Prospectus niet onjuist is, zoals vereist door de Prospectus
Wet, is het Base Prospectus geacht te zijn gewijzigd zoals hieronder uiteengezet.

1. Waarborgen
Het tweede deel, punt 7 (Waarborgen) op pagina 16 van het Base Prospectus wordt als volgt
gewijzigd:
“BNP Paribas Fortis Film Finance garandeert zelf dat zij het Fiscaal Attest zal afleveren. Bovendien
verbindt zij er zich toe om in geval de investeerder het Fiscaal Attest niet zou ontvangen om op vraag
van de Investeerder de Investering terug te betalen, onverminderd eventuele schadevergoedingen
zoals de fiscale nalatigheidsinteresten. BNP Paribas Fortis Film Finance, een vennootschap die deel
uitmaakt van de groep BNP Paribas Fortis, neemt in het kader van de investering van de door haar
opgehaalde middelen voldoende voorzorgen teneinde deze verplichting te kunnen nakomen. In
bepaalde gevallen indien zij dit wenselijk en/of noodzakelijk acht kunnen door derde partijen
garanties of andere vormen van waarborgen afgeleverd worden ten gunste van BNP Paribas Fortis
Film Finance (bijvoorbeeld een Completion Bond afgeleverd door een Completion Guarantor. Zie
hierover, Deel 3, punt 6.3).
Om die reden worden geen bankgaranties noch andere vormen van waarborgen afgeleverd door
derde partijen ten voordele van de Investeerder.
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