AANKONDIGING INVESTERINGS-INSCHRIJVING

RENDEMENTEN tot 54%
REALISTISCH SCENARIO
KORTE LOOPTIJD
CA. 24 MAANDEN

RESERVEER NU!

MAAK ALS PARTICIPANT DEZE FILM MOGELIJK!
E e n u i t g av e va n l o v e r o f l o s e r f i l m b v
En lover of loser rights cv

i.O.

*zie ommezijde : Rendement Lover of loser
© ARTWORK & DESIGN Michael van Randeraat For Locustentertainment
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Na het succesvolle ‘Afblijven’, ‘Timboektoe’ en ‘Radeloos’
RENDEMENT lover of loser

Lover of loseR

is de verfilming van
Carry Slee’s gelijknamige boek en is de
opvolger van de zeer succesvolle films
Radeloos (2008), Timboektoe (2007) en
Afblijven (2006). Radeloos werd in 2008
net als zijn voorgangers één van de best
bezochte Nederlandse films.
Carry Slee is één van de succesvolste
Nederlandse schrijvers van dit moment.
Door haar klare taal en realistische
onderwerpen spreekt ze kinderen van alle
leeftijden aan. Haar boeken, waarvan er
4 miljoen exemplaren werden verkocht,
werden vele malen door de Nederlandse
Kinderjury en Jonge Jury bekroond.
Net als alle voorgaande Slee films wordt
ook Lover of Loser in samenwerking met
Shooting Star Filmcompany, Dave Schram,
Maria Peters en Hans Pos, gemaakt. Maria
Peters (Pietje Bell, Kruimeltje, Tasjesdief) is
wederom verantwoordelijk voor het scenario
van de film en Bridge Entertainment Group
voor de distributie. De KRO treedt op als
co-producent.

DE FILM

De vijftienjarige hoofdpersoon Eva heeft
problemen met haar stiefvader. Ze is bang
dat hij haar wil misbruiken, maar haar
moeder gelooft haar niet. Eva’s beste
vriendin heeft het te druk met haar nieuwe
vriendje om de problemen serieus te
nemen. Wie helpt Eva dan? Mees, op wie
ze verliefd is? Of wordt ze de prooi van een
loverboy?

• Rendementsverwachtingen zijn weergegeven in
zeven realistische scenario’s* (low tot very high).
• Het verwachte rendement in het mediumhigh scenario is 54%*
• Per scenario kunt u het verwachte rendement vergelijken met
40 films van de laatste jaren.
• In de high en very high scenario’s kan het rendement oplopen tot
ver over de 100% (vergeleken met bijv. Pietje Bell en Alles is liefde)*
• Een negatief scenario is grotendeels verrekenbaar
met de inkomstenbelasting (berekend bij inkomstenbelastingtarief 52%)
• Korte looptijd ca. 24 maanden
• Snel rendement door preferente positie voor overige financiers
(subsidie-gevers)

KENMERKEN VAN INVESTEREN IN lover of loser:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Investeren in de producent middels Lover of Loser Film BV i.o.
En/of investeren in de verfilmingsrechten middels Lover of Loser Rights CV
Beperkt aantal gecombineerde participaties à € 5.000,- 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, zonder maximum
Fiscale begeleiding: Hilders Belastingadviseur, Almere
Accountant: Van der Veen & Kromhout, Drachten
Juridische Adviezen: Versteeg Wigman Sprey, Amsterdam
Commerciële begeleiding: KIAR bv / Klaas de Jong, Leeuwarden
Distributeur: Bridge Entertainment, Hilversum
Participatie: Filmfonds, KRO
De film heeft een completion faciliteit en een FPI-verzekering zodat dat
de film in geval van calamiteiten toch kan worden afgemaakt.
• Opnames voorjaar 2009, verwachte bioscooprelease najaar 2009

GELDSTROMEN VEILIG
EN OVERZICHTELIJK GEORGANISEERD
Zowel Lover of Loser Rights CV als Lover of Loser Film BV i.o. zijn een
overeenkomst aangegaan met de onafhankelijke Stichting Administratiekantoor
Film-Investeringen, 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

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.
JA, IK WIL GRAAG
HET PROSPECTUS ONTVANGEN
JA, IK WIL GRAAG

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 4 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:
.....GECOMBINEERDE PARTICIPATIES ......................................................................................................................................
E-mailadres:			
Geboortedatum:
......................................................................................................................................
VAN € 5.000 RESERVEREN

p/a Postbus 2684
8901 AD Leeuwarden
Faxnr.: 0566-602126

Gezien de te verwachten belangstelling bestaat de mogelijkheid dat uw reservering niet of slechts gedeeltelijk kan worden gehonoreerd. Dit product is krachtens de Wet Financieel
Toezicht (WFT) niet vergunningplichtig voor het aanbieden van effecten aan het publiek en staat niet niet onder toezicht van de Autoriteit Financiele Markten.
* uiteraard is dit sterk afhankelijk van het genre en de marktomstandigheden van het moment van uitbreng
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