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Zápis o rozhodnutí 

jediného člena správní rady 
společnosti NOVA Green Energy, SICAV, a.s. (dále jen 
„Společnost“), která vytváří podfond NOVA Green Energy – 
podfond 1 (dále jen „Podfond“) 

 

 

 

Datum: 27. 7. 2021 

Čas: 10:00 

 

Jediný člen správní rady, společnost REDSIDE investiční společnost, a.s. (dále jen „Člen správní 
rady“ nebo „REDSIDE“), kterého při výkonu funkce zastupuje Rudolf Vřešťál, jako pověřený 
zmocněnec jediného člena správní rady jednající samostatně, přijal následující rozhodnutí: 
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Rozhodnutí o pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií vydávaných Společností 
k Podfondu 

REDSIDE jako jediný člen správní rady a jako obhospodařovatel Společnosti, resp. Podfondu, tímto 
rozhoduje, v souladu s § 134 a násl. zákona č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních 
fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“) a v souladu se statutem Společnosti a 
Podfondu, o pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií vydávaných Společností 
k Podfondu (dále jen „Investiční akcie“), a to z důvodu ochrany práv a právem chráněných zájmů 
akcionářů Společnosti. 

 

1. Důvody pozastavení vydávání a odkupování Investičních akcií  

Člen správní rady se s ohledem na zásadu jednat vždy v nejlepším zájmu svých investorů rozhodl pro 
dočasné pozastavení vydávání a odkupování Investičních akcií, jelikož v rámci stresového testování, 
analýz procesů řídícího a kontrolního systému a průběžných kontrolních činností a právních analýz 
oddělení řízení rizik a oddělení compliance vyplynulo, že s ohledem na krajně nepřátelský postoj 
dlužníka Podfondu, společnosti Arca Capital Slovakia, a.s. (dále jen „ACS“), která se nachází 
v počáteční fázi procesu insolvenčního řízení dle slovenské legislativy (v současné chvíli v procesu 
restrukturalizace), by mohla být přechodně ohrožena práva akcionářů Podfondu.  

V souladu s nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 231/2013, kterým se doplňuje směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU, správce fondu vždy zajistí, že na alternativní investiční 
fondy, jež spravuje, budou použity spravedlivé, přiměřené a transparentní metody oceňování tak, aby 
bylo dosaženo spravedlivého a přiměřeného ocenění aktiv fondu. Dle článku 71 výše uvedeného nařízení 
je patrné, že správce fondu je povinen přezkoumat přiměřenost a spravedlivost jednotlivých hodnot 
aktiv, kdy současná hodnota aktiva je ovlivněna subjekty, které mohou mít na výsledcích daného 
alternativního investičního fondu finanční zájem.  

V květnu letošního roku bylo Společnosti umožněno nahlédnout do restrukturalizačního posudku (jehož 
zadavatelem byla samotná společnost ACS), z něhož mj. vyplynulo riziko, že ACS z pozice dlužníka 
učiní konkrétní právní kroky, směřující k napadání účinnosti či platnosti některých v minulosti 
realizovaných transakcí mezi Společností a ACS. Tyto transakce se týkají zejména projektů 
fotovoltaických elektráren v Maďarsku, které Podfond legitimně nabyl a dále rozvíjel či rozvíjí ku 
prospěchu svých akcionářů, a ve kterých drží 100% obchodní podíl. Následně svůj nepřátelský záměr 
ACS, resp. její insolvenční správce, potvrdil i na schůzi věřitelů, která se konala dne 30. 6. 2021 
v Bratislavě, kdy Podfondu jako významnému věřiteli ACS bylo odepřeno hlasovací právo, nebyl 
jmenován do věřitelského výboru a bylo mu tak odepřeno právo mj. spolurozhodovat ve věci 
schvalování případného restrukturalizačního plánu ACS, a to z důvodu údajné spřízněnosti. 

Člen správní rady je přesvědčen, že všechna právní jednání a úkony provedené v souvislosti s akvizicí 
předmětných aktiv od ACS jsou a zůstávají platné a právně účinné v plném rozsahu v souladu 
s uzavřenými smlouvami a právními předpisy. Člen správní rady tento svůj názor opírá zejména o právní 
názory renomovaných advokátních kanceláří, statutárního auditora Společnosti a Podfondu (viz Výroční 
zpráva Podfondu 2020) či nezávislých znaleckých ocenění.   

Objem potenciálně ohrožených aktiv Podfondu činí při naplnění extrémního scénáře přibližně  
15 % čisté hodnoty aktiv Podfondu. Člen správní rady považuje tento variantní scénář z právního 
hlediska za krajně nepravděpodobný. Nicméně z důvodů:  

1) velikosti podílu ohrožených aktiv na celkovém objemu čisté hodnoty aktiv Podfondu;  
2) absolutní nečitelnosti a absence jakékoliv transparentnosti a důvěryhodnosti vedení skupiny 

Arca vč. insolvenčního správce ACS, navíc v kontextu s dosavadní obecnou snahou dlužníka 
ACS zbavit se odpovědnosti za své dluhy; 

3) nepredikovatelnosti dalšího vývoje insolvenčního řízení ACS v jeho aktuální fázi, kdy (i) je 
nyní na ACS jako dlužníkovi, aby předložil svůj plán restrukturalizace, z něhož bude patrný 
postoj dlužníka vůči Podfondu (toto se stane nejdříve v září 2021), následně (ii) věřitelský 
výbor, schůze věřitelů a příslušný insolvenční soud buď schválí nebo neschválí předložený plán 
restrukturalizace a vyjasní se, zda dlužník projde procesem restrukturalizace, nebo zda nastane 
konkurs společnosti ACS, 
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nyní objektivně nelze výše uvedená rizika vyhodnotit a spravedlivě a přiměřeně ocenit tak, aby 
v budoucnu nemohlo v žádném případě dojít k poškození práv, jak stávajících, tak nově příchozích 
akcionářů Podfondu.  

Dílčím důvodem pro rozhodnutí Člena správní rady o pozastavení odkupování a vydávání Investičních 
akcií Podfondu a pro rozhodnutí o přezkumu hodnoty některých aktiv Podfondu z hlediska jejich 
přiměřeného ocenění je dále skutečnost, že v červenci 2021 byla na Slovensku schválena a přijata 
legislativa s účinností od 1. 8. 2021 ohledně povinné prolongace podpory fotovoltaických elektráren, 
která spočívá v prodloužení státem garantovaného doplatku o 5 let a zároveň s jeho snížením. Nicméně 
konkrétní způsob určení změny státního doplatku nebyl doposud zákonodárci specifikován, a tudíž není 
aktuálně možné stanovit přesný vliv tohoto záměru na cash flow jednotlivých energetických projektů, a 
v důsledku tedy na čistou hodnotu aktiv Podfondu.  

Obdobně dne 14. 7. 2021 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, ve třetím čtení projednala 
a schválila novelu zákona o podporovaných zdrojích energie. Bohužel nebyl přijat žádný z 
pozměňovacích návrhů, který se týkal výše intervalu vnitřních výnosových procent investic 
(IRR).  Výše intervalu zůstává proto pro české fotovoltaické elektrárny drakonických  
6,3 %, což je oproti diskutovaným pozměňovacím návrhům novely snížení o téměř dvě procenta. 
Snížení IRR by tak mělo významný vliv na kontrolu přiměřenosti podpory (tzv. překompenzací), která 
by dopadla na mnohé výrobce energie přísněji, než se obecně očekávalo. Nad rámec toho byl 
Poslaneckou sněmovnou odhlasován pozměňovací návrh na solární odvod pro fotovoltaické 
elektrárny ve výši 10 % pro instalace z roku 2009, a 20 % pro instalace z roku 2010, a dále na 
zavedení mechanismu zamezujícímu nepřiměřenému snížení výnosů. Lze očekávat, že tento 
nekoncepční návrh bude vrácen Senátem zpět Poslanecké sněmovně k novému projednání, nicméně i 
toto nyní poměrně významně komplikuje správné ocenění některých aktiv v majetku Podfondu. Člen 
správní rady v rámci asset managementu, risk managementu, compliance a strategie kontinuity činností, 
legislativní situaci ohledně podpory obnovitelných zdrojů, v obou výše uvedených jurisdikcích, 
dlouhodobě a pečlivě sleduje a předpokládá, že k vyjasnění těchto momentálně ne příliš transparentních 
kroků zákonodárců a k ustálení legislativní situace dojde maximálně v řádu několika měsíců.  

 

2. Okamžik, od kterého se vydávání a odkupování Investičních akcií pozastavuje 

Člen správní rady rozhoduje, že okamžikem, od kterého se vydávání a odkupování Investičních akcií 
pozastavuje je 30. 7. 2021, 00:00 hodin. 

 

3. Doba, na kterou se vydávání a odkupování Investičních akcií pozastavuje 

Člen správní rady rozhoduje, že vydávání a odkupování Investičních akcií se pozastavuje do 30. 1. 2022 
(tj. na dobu 6 měsíců)  

Člen správní rady důvodně předpokládá, že v rámci stanovené doby nastanou skutečnosti, které buď 
daná rizika eliminují, anebo umožní jejich přesnější kvantifikaci. Mezi tyto skutečnosti patří zejména: 

- Zveřejnění restrukturalizačního plánu ACS; 
- Výsledek hlasování o schválení či neschválení restrukturalizačního plánu ACS; 
- Schválení či neschválení restrukturalizačního plánu příslušným soudem, tj. rozhodnutí, zda 

proběhne proces restrukturalizace ACS či zda bude zahájen konkurs na majetek ACS; 
- Vyjasnění postoje insolvenčního správce a ACS k Podfondu, tj. zda bude dosaženo smíru či 

bude Podfond nucen hájit své zájmy soudní cestou;  
- Vyjasnění podmínek prolongace podpory FVE na Slovensku;  
- Postoj Senátu Parlamentu České republiky k novele zákona o podporovaných zdrojích energie 

v České republice.  

 

4. Pravděpodobné scénáře vývoje po uplynutí doby pozastavení, tj. 6 měsíců 

Na základě vývoje skutečností popsaných výše v bodu 3. přistoupí Člen správní rady k realizaci jednoho 
z pravděpodobných scénářů:   

- pokud nastanou skutečnosti, které Členu správní rady umožní spravedlivě a přiměřeně 
kvantifikovat rizika uvedená výše (anebo tato rizika na základě výše předpokládaných, popř. 
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jiných událostí, přestanou být reálnou hrozbou), dojde buď k částečnému přecenění, anebo 
k potvrzení stávající čisté hodnoty aktiv Podfondu a k následnému „znovuotevření“ Podfondu;  

- pokud se v průběhu doby pozastavení naplní některý z potenciálně složitějších scénářů, zejména 
pokud bude Podfond nucen hájit své zájmy soudní cestou, Člen správní rady již v současné době 
analyzuje možnosti vyčlenění části „rizikových“ aktiv a následné „znovuotevření“. Přesnou 
formu a proveditelnost takového postupu dle české legislativy a jednotlivé kroky takové operace 
a její podoby Člen správní rady následně představí. 

 

5. Rozhodnutí, zda se pozastavení vztahuje i na Investiční akcie, o jejichž vydání nebo 
odkoupení bylo požádáno před 30. 7. 2021 a u nichž ještě nedošlo k vyplacení protiplnění 
za odkoupení nebo k vydání Investičních akcií 

Člen správní rady rozhoduje, že pozastavení se vztahuje i na Investiční akcie, o jejichž vydání nebo 
odkoupení bylo požádáno před 30. 7. 2021 a u nichž ještě nedošlo k vyplacení protiplnění za odkoupení 
nebo k vydání Investičních akcií. 

 

6. Rozhodnutí, zda se po obnovení vydávání a odkupování Investičních akcií bude 
postupovat podle § 139 odst. 1 písm.) a) bod 1 nebo 2 nebo podle § 139 odst. 1 písm. b) 
ZISIF 

Člen správní rady rozhoduje, že po obnovení vydávání a odkupování Investičních akcií se bude 
postupovat podle § 139 odst. 1 písm. b) ZISIF, tj. že k žádostem o vydání nebo odkoupení Investičních 
akcií, u nichž nedošlo k vyplacení protiplnění za odkoupení nebo k vydání Investičních akcií, se 
nepřihlíží, a osoby, které takovou žádost podaly, se bez zbytečného odkladu po dni 31. 1. 2022 vyzvou, 
aby svou žádost podaly znovu, jestliže jejich zájem trvá. 

 

 

V Praze dne 27. 7. 2021 

 
_____________________________ 
Rudolf Vřešťál 
Pověřený zmocněnec jediného člena správní rady NOVA Green Energy, SICAV, a.s. 

 

 


