AANKONDIGING INVESTERINGS-INSCHRIJVING

Fiscaal aftrekbaar (200%)

g 1 20 . 50 0 0 , -

inleg per participatie

Inkomsten uit uw aandeel van de exploitatie.*
exploitatie.*

NIEUW!**

Word mede-eigenaar van deze film!

En profiteer tevens van de bijbehorende privileges.
* Bij IB 52%, zie ommezijde. Rendement bestaat uit mogelijke belastingbesparing in combinatie met uw belaste aandeel in de inkomsten.
** Ook bij lagere scenario’s positieve rendementen tussen 4,3 en 25,5%
E E N U I T G AV E VA N M I C H I E L D E R U Y T E R F I L M F O N D S

**ZIE OMMEZIJDE : RENDEMENT MICHIEL DE RUYTER FILMFONDS

© ARTWORK & DESIGN Locustentertainment BV

Realistische scenario’s met rendementen* tussen 4,3%* (low)
tot meer dan 44%* (mediumhigh) over uw inleg.

RENDEMENT MICHIEL DE RUYTER

DE MAKERS
MICHIEL DE RUYTER is een productie van Farmhouse film BV
/Klaas de Jong en Roel Reiné. Producent Klaas de Jong en
regisseur Roel Reiné liepen beiden al jaren met het idee om
Nederlands grootste zeeheld ooit, Michiel de Ruyter, te verfilmen. In 2011 kwamen ze in contact en wisten meteen; dit gaat
werken. Na een succesvolle gezamenlijke presentatie tijdens het
Filmfestival in Berlijn in 2012 is de bal flink gaan rollen. Inmiddels heeft het project al vele enthousiaste partners gevonden.
Regisseur Roel Reiné werkt al jaren in Hollywood als regisseur/
producent/cameraman/ scenarioschrijver voor diverse tv-series
en films. In Nederland brak hij pas echt door met de bioscoopfilm ‘The Delivery’ (2000) waarvoor hij het Gouden Kalf voor
beste regie ontving. In 2005 vertrok hij naar Amerika waar hij
non-stop films maakt voor grote filmstudio’s en onafhankelijke
producenten. Klaas de Jong maakte eerder al historische films
als De Scheepsjongens van Bontekoe en De hel van ’63. Recentelijk heeft Klaas de romantische komedies Verliefd op Ibiza en
Toscaanse Bruiloft (begin 2014 in de bioscoop) geproduceerd.

D E F I LM
Wars are fought by many, History is made by few.
Een zeeheld populairder dan de staat, wordt op een onmogelijke missie gestuurd. Michiel de Ruyter (1607- 1676) was de
meest passievolle innovator van de gevechtstactiek op zee en
werd daardoor onze grootste zeeheld. Doordat hij bevriend
was met de republikeinse gebroeders De Witt werd zijn populariteit een gevaar voor het Oranjehuis en stuurde men hem op
een onmogelijke missie.

FISCAAL AANTREKKELIJK!
• Het fonds maakt gebruik van afschrijving ineens
van een Intellectueel Eigendom (IE) bedrijfsmiddel
• 200% aftrek van uw inleg in Box 1 door preferente
toewijzing van de afschrijving aan investeerders

• Rendementsverwachtingen zijn weergegeven in
realistische scenario’s*.
• Het verwachte rendement in het mediumhigh scenario is 44%*
• Bij lage scenario’s liggen de verwachte rendementen
tussen 4,3 en 25,5%*
• Per scenario kunt u het verwachte rendement vergelijken
met 40 films van de laatste jaren
• Rendement bestaat uit mogelijke belastingbesparing in combinatie
met uw belaste aandeel in de inkomsten.

* bij IB52%. Uiteraard is dit sterk afhankelijk van het genre en de marktomstandigheden
van het moment van uitbreng.

KENMERKEN VAN INVESTEREN IN MICHIEL DE RUYTER
• Investeren in de productie middels het Michiel de Ruyter filmfonds
• 150 participaties van € 10.000,- beschikbaar
• Exploitatie uit alle inkomsten, zoals Bioscoop, DVD, Blu-ray, Pay-tv etc.
• Het fonds heeft geen beoogde beëindiging, als mede-eigenaar
van de film blijft u inkomsten uit uw aandeel ontvangen
• Toezicht op geldstromen van participanten door onafhankelijke stichting
• Vele extra’s voor participanten
• Juridische Adviezen: Versteeg Wigman Sprey Advocaten, Amsterdam
• Accountant: Van der Veen & Kromhout, Drachten
• Commerciële begeleiding: Klaas de Jong, Leeuwarden
• Exploitatie via publieke omroep (TROS) en distributeur Universal
• De film heeft een completion bond en een FPI-verzekering zodat
de film in geval van calamiteiten toch kan worden afgemaakt.
• Opnames voorjaar/zomer 2014, verwachte bioscooprelease begin 2015

GELDSTROMEN VEILIG
EN OVERZICHTELIJK GEORGANISEERD
Michiel de Ruyter 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.
Er zijn reeds meer dan 25 films succesvol gefinancierd en geëxploiteerd
met particulier kapitaal.

• 1,2% * besparing in Box 3 het eerste jaar
• Inkomsten uit uw aandeel van de exploitatie
zijn belast in Box 1

INSCHRIJVING

Enige haast is geboden, het aantal deelnemers is
zeer beperkt. Bent u geïnteresseerd, vul dan het
bijbehorende formulier 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.

PRIVILEGES !
U ontvangt 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 of Blu-ray ® . En uiteraard wordt u periodiek op de hoogte
gehouden middels nieuwsbrieven. Wellicht vindt u het ook leuk om
te figureren, laat het ons weten! We verwachten van u dat u het
reclameburo van de film wordt, spread the word!

Word mede-eigenaar van deze film!

En profiteer tevens van de bijbehorende privileges.

Aan iedere investering zijn risico’s verbonden, u wordt uitdrukkelijk verzocht kennis te nemen van het gehele prospectus.
In het prospectus is een apart hoofdstuk aan de risico’s gewijd. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de
toekomst, het succes van de ene film is geen garantie voor succes van een andere film.

