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Op basis fiscale stimuleringsmaatregel (200% aftrek)

RENDEMENTEN tot 41%
REALISTISCH SCENARIO
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RESERVEER NU!
MAAK ALS PARTICIPANT DEZE FILM MOGELIJK!
E e n u i t g av e va n P e n n y ’ s S h a d o w f i l m f o n d s

*zie ommezijde : Rendement Penny’s Shadow filmfonds
© ARTWORK & DESIGN Locustentertainment BV
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N A H E T S U C C E S VA N ” K A M E L E O N ” E N “ B O N T E K O E ”
RENDEMENT Penny’s Shadow filmfonds

DE PRODUCENTEN
PENNY, het maandelijkse magazine over paarden en meisjes,
is een begrip onder de paardenliefhebbende jeugd. Het blad
met een oplage van 50.000 per maand gaat al enkele generaties mee en is bovendien voor de ‘oudere meisjes’ wat de
Donald Duck is voor de ‘oudere jongens’. Volgens minister
Veerman zijn er in Nederland zo’n 400.000 paarden en zo’n
500.000 ruiters en dit aantal blijft maar groeien. Ondanks deze
gepassioneerde doelgroep heeft Nederland niet eerder een
échte paardenfilm voortgebracht, een film over paarden en
meisjes, over liefde en vriendschap. Voor Steven de Jong en
Klaas de Jong, die samen eerder al successen boekten met
hun jeugdfilms Kameleon 1 en 2 en De Scheepsjongens van
Bontekoe, dé reden om deze uitdaging aan te gaan. De van de
Penny bekende deugniet Rakker (shetlandpony) zal naast de
zwarte hengst Shadow één van de hoofdrollen gaan vertolken. Als arena wordt het waddeneiland Ameland gebruikt,
waarbij de nog steeds in ere gehouden indrukwekkende
Paardenreddingsboot een belangrijke rol speelt in de basis
van het verhaal. Een hechte samenwerking met de Gemeente
Ameland en het magazine PENNY zal daarom mede zorgen
voor spraakmakende marketingacties rondom deze film!

De zeventienjarige Luna komt op haar vakantie een onhandelbaar paard tegen met de naam Shadow. Ergens voelt ze
dat er een reden moet zijn waarom Shadow zo agressief is en
probeert ze hem in het geheim te temmen. Dit tot ergernis
van Kai, de zeventienjarige eigenaar van Shadow. Tegen
ieders verwachting in lukt het Luna om Shadow te temmen
en daarmee wint ze ook het hart van Kai.

FISCAAL AANTREKKELIJK!
Het fonds is gebaseerd op de alleen voor het jaar 2010 en 2011
ﬁscale stimuleringsmaatregel voor willekeurige
afschrijving en is afgestemd met de Belastingdienst.

• dubbele aftrek van uw inleg in Box 1
• bij beëindiging van het fonds wordt gebruik gemaakt
van de stakingsvrijstelling
• slechts eenmalig 1 participatie mogelijk
• 1,2% besparing in Box 3 per jaar

Enige haast is geboden, het aantal deelnemers is
zeer beperkt. Bent u geïnteresseerd, vul dan de bon
in of stuur een e-mail naar klaas@kiar.nl
en u krijgt het prospectus thuisgestuurd. Ook is het
mogelijk alvast een reservering te plaatsen.
U bent er dan van verzekerd dat u met voorrang
wordt behandeld bij de gunning wanneer u
definitief besluit mee te doen naar aanleiding van
het prospectus en het inschrijfformulier.

A € 4.000 RESERVEREN

KENMERKEN VAN INVESTEREN IN Penny’s Shadow filmfonds
• Investeren in de productie middels Penny’s Shadow filmfonds
• Beperkt aantal participaties à € 4.000,- beschikbaar
• Exploitatie inkomsten uit Bioscoop, dvd, pay-TV etc.
• Toezicht op geldstromen van participanten door onafhankelijke stichting
• Vele extra’s voor participanten
• Verlaagde minimale instap mogelijkheid
• Fiscale begeleiding: Hilders Belastingadviseur, Almere
• Accountant: Van der Veen & Kromhout, Drachten
• Commerciële begeleiding: KIAR bv / Klaas de Jong, Leeuwarden
• Exploitatie via publieke omroep (TROS) en distributeur
• De film heeft een completion faciliteit en een FPI-verzekering zodat
de film in geval van calamiteiten toch kan worden afgemaakt.
• Opnames zomer 2010, verwachte bioscooprelease voorjaar 2011

GELDSTROMEN VEILIG
EN OVERZICHTELIJK GEORGANISEERD
Penny ‘s Shadow filmfonds is een overeenkomst aangegaan met de
onafhankelijke Stichting Administratiekantoor Filminvesteringen ,
bestuurd door specialisten.
Deze int en verdeelt de gelden conform prospectus.
De Stichting geeft de inleg pas vrij nadat de completion faciliteit van kracht is.
De Stichting stelt het belang van u als participant voorop.

VELE EXTRA’S VOOR PARTICIPANTEN !

INSCHRIJVING

JA, IK WIL GRAAG 1 PARTICIPATIE

* uiteraard is dit sterk afhankelijk van het genre en de marktomstandigheden van het moment van uitbreng

• Juridische Adviezen: Versteeg Wigman Sprey, Amsterdam

DE FILM

JA, IK WIL GRAAG
HET PROSPECTUS ONTVANGEN

• Rendementsverwachtingen zijn weergegeven in
vijf realistische scenario’s* (low tot mediumhigh).
• Het verwachte rendement in het mediumhigh scenario is 41%*
• Per scenario kunt u het verwachte rendement vergelijken met
40 films van de laatste jaren.
• Korte looptijd ca. 24 maanden
• Risico afgedekt door fiscale aftrek

Ons uitgangspunt is dat het niet alleen om het rendement moet gaan.
Wij hopen dat u als potentiële participant de film een warm hart
toedraagt. Omdat u filmliefhebber bent willen we u ook een aantal
privileges geven. Zo ontvangt u 2 uitnodigingen voor de première per
participatie, uw naam staat op de aftiteling, u wordt uitgenodigd voor
een professioneel georganiseerde bijeenkomst op de filmset en u
ontvangt de DVD en de officiële filmposter. En uiteraard wordt u
periodiek op de hoogte gehouden middels nieuwsbrieven. Wellicht
vindt u het ook leuk om te figureren, laat het ons weten! Kortom,
we willen u zoveel mogelijk bij de film betrekken, laat u verrassen!

Naam:
Voorletters:
m/v
......................................................................................................................................

Stuur of fax de bon naar:

Adres:
......................................................................................................................................

Stichting Administratiekantoor
Filminvesteringen

Postcode:
Woonplaats:
......................................................................................................................................
Tel.
overdag:
Tel. ‘s avonds:
......................................................................................................................................

p/a Postbus 2684
8901 AD Leeuwarden

E-mailadres:
Geboortedatum:
......................................................................................................................................

Faxnr.: 0566-602126

Gezien de te verwachten belangstelling bestaat de mogelijkheid dat uw reservering niet of slechts gedeeltelijk kan worden gehonoreerd. Het Fonds voor gemene rekening Penny’s
Shadow is voor het aanbieden van de participaties aan het publiek en/of de toelating van de participaties tot de handel op de Nederlandse markt
niet vergunningsplichtig ingevolge de wet. Het Fonds staat niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.
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