VOOR A ANKONDIGING OBLIGATIE UITGIFTE

AFLOSSING OBLIGATIES TEGEN 121%
PLUS WINSTUITKERING 33.33%

g 12.500,- inleg per Obligatie
UITGEGEVEN DOOR REDBAD FILM DISTRIBUTIE CV

NIEUW!

Investeer in de distributeur van de film!
En profiteer tevens van de bijbehorende privileges.

© ARTWORK & DESIGN LocustEntertainment BV

REVERSE CONVERTIBLE ZERO COUPON OBLIGATIES

R E N D E M E N T O B L I G AT I E S

DE MAKERS
Na hun succesvolle samenwerking bij het heldenepos
‘Michiel de Ruyter’ hebben producent Klaas de Jong en
regisseur Roel Reiné de lat nu nog hoger gelegd. Redbad moet
de grootste Nederlandse spektakelfilm ooit worden. Met nog
meer ervaring achter de rug en kennis van de mogelijkheden
op filmgebied in en vooral ook buiten Nederland, gaan ze op
weg naar het volgende avontuur met het vertrouwen van alle
belangrijke partijen op zak. Zoals Michiel de Ruyter een niet
eerder verbeeld stukje Nederlandse geschiedenis vertelde en
daardoor door velen als een waardevolle geschiedenisles wordt
gezien, wordt ook dit keer het verhaal van een Nederlandse held
verteld, waarbij tegelijk aan alle mogelijke lusten voor het oog
tegemoet wordt gekomen.

DE FILM
De 8e eeuw na Christus; vanuit het zuiden trekken de Franken
op naar Dorestad, het grootste handelscentrum van Europa
gelegen op de grens tussen de heidense en christelijke wereld.
Tegelijk trekken de missionarissen Bonifacius en Wilibrord richting dit onbegaanbare gebied in het Noorden waar het sterke
Frisii volk met hun geloof in de natuurgoden woont, en waar
Redbads vader Aldigisl de scepter zwaait. Na Aldigisls dood
op het slagveld met de Franken wordt Redbad door zijn oom
en neef op een bootje de dood ingestuurd. Redbad overleeft
de tocht en komt bij de Vikingen terecht, waar hij uiteindelijk
de harten van deze zeemannen steelt en met de dochter van
de koning trouwt. Na jaren keert Redbad met zijn vrouw terug
naar zijn eigen volk, maar wat hij daar aantreft…

• Geselecteerd op eerste klas titels en makers met inkomstenverwachtingen
waardoor de obligaties minimaal voldaan kunnen worden.
• Uw obligaties worden afgelost tegen 121% na drie jaar.
• U ontvangt na 5 jaar een winstuitkering van 33,33%
• Conform internationaal gebruik zit de CV als distributeur op de eerste positie
voor alle inkomsten.
• Indien aflossing niet volledig kan plaatsvinden word(t)(en) uw obligatie(s)
naar rato omgezet in participaties (u treedt in het eigen vermogen).
Binnen de CV krijgt u in dat geval tot 121% voorrang op alle inkomsten.
• Nadat de 121% is ingelopen deelt u na een conversie mee voor 1/3e deel van
alle inkomsten.
• U kunt zelf de inschatting maken van het verwachte rendement aan de hand
van 35 films uit voorgaande jaren.

KENMERKEN VAN INVESTEREN IN IN REDBAD 754 A.D.
• Investeren in reverse convertible zero coupon obligaties uitgegeven
door Redbad Film Distributie CV
• 120 obligaties van €12.500,- beschikbaar
• De CV deelt als eerste mee in de inkomsten uit bioscoop, VOD, SVOD, pay tv, etc.
• De obligaties worden na drie jaar afgelost vanuit deze inkomsten
• De CV is de distributeur van de ﬁlm met alle bijbehorende (voor)rechten
• De looptijd van de obligaties is drie jaar
• De looptijd van de CV is 5 jaar vanaf oplevering van de ﬁlm
• De looptijd van het distributiecontract van de CV is eveneens 5 jaar
vanaf oplevering van de ﬁlm
• Toezicht op geldstromen door onafhankelijke stichting
• Commerciële begeleiding en structurering door Box Ofﬁce Partners BV
• Box Ofﬁce partners BV wordt indirect gehouden door Klaas de Jong en
Marcus Stevens
• Accountant: Van der Veen & Kromhout
• De ﬁlm is aangekocht door AVROTROS
• De ﬁlm heeft een completion bond en FPI-verzekering, zodat in geval van
calamiteiten de ﬁlm in ieder geval kan worden afgemaakt en geëxploiteerd
• Opnames eind 2017, verwachte bioscooprelease eind 2018.

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
info@filminvesteringen.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.

GELDSTROMEN VEILIG
EN OVERZICHTELIJK GEORGANISEERD
Redbad Film Distributie CV is een overeenkomst aangegaan met de onafhankelijke
Stichting Administratiekantoor Film Distributie CV’s. Deze int en verdeelt de gelden
conform het prospectus. De stichting geeft de gelden pas vrij nadat de completion
bond van kracht is. De stichting stelt het belang van u als participant voorop.
Er zijn reeds meer dan 35 films succesvol gefinancierd en geëxploiteerd met
particulier kapitaal.

PRIVILEGES !
U ontvangt twee uitnodigingen voor de première per obligatie,
uw naam staat op de aftiteling en u wordt uitgenodigd voor een
professioneel georganiseerde bijeenkomst op de filmset.
En uiteraard wordt u op de hoogte gehouden middels nieuwsbrieven.
Wellicht vindt u het ook leuk om te figureren?
Laat het ons dan weten! We verwachten van u dat u het
reclamebureau van de film wordt. Spread the word!
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.

