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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 1“) 

 
 
 
 

 
Datum: 27. 4. 2022 

 

Čas: 11:00 

 

 
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 
1, 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 1, o pozastavení vydávání a odkupování 
investičních akcií vydávaných Společností k Podfondu 1 (dále jen „Investiční akcie“), a to z 
důvodu ochrany práv a právem chráněných zájmů akcionářů Společnosti. 

 

1. Příčina pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií vydávaných 
Společností k Podfondu 1 

Ačkoliv člen správní rady během dosavadního pozastavení vydávání a odkupování Investičních 
akcií provedl celou řadu úkonů vedoucích k realizaci avizovaného záměru, pracovně 
nazývaného 
„side pocket“, je, s ohledem na komplexnost a časovou náročnost transakce, k jejímu zdárnému 
dokončení, zapotřebí prodloužit stávající pozastavení o další 3 měsíce. 

Během tohoto období bude realizována závěrečná fáze transakce „side pocket“, tedy převod 
„zdravých“ aktiv z Podfondu 1 do nově vzniklého Podfondu 2. Podfond 1 následně ukončí svou 
investiční činnost a bude rozhodnuto o jeho vstupu do likvidace. V průběhu likvidace Podfondu 
1 budou vypláceny jeho akcionářům zálohy na likvidační zůstatek ve formě „in kind“, tedy 
výplaty záloh v nepeněžité formě, v případě Podfondu 1 ve formě investičních akcií Podfondu 
2. 

Poslední 3 měsíce, během kterých byl Podfond 1 uzavřen, byly využity k: 

• Sestavení účetní závěrky Podfondu 1 dle IFRS standardů a sestavení výroční zprávy 

Společnosti za rok 2021; 

• Komplexnímu přecenění portfolia Podfondu 1, jehož závěry a metodologie byly v rámci 

statutárního auditu posuzovány nezávislým valuačním oddělením společnosti 

PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.; 

• Sestavení statutu Podfondu 2, rozhodnutí o vzniku Podfondu 2, který byl následně 

zapsán do sezamu České národní banky; 

• Nastavení provozního fungování Podfondu 2 (peněžní, majetkové účty, LEI, ISIN 

jednotlivých tříd, atd.); 

• Uzavření depozitářské smlouvy s Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.; 

• Oznámení o přeshraničním nabízení investic České národní bance dle § 311 a násl. ZISIF; 

• Zahájení komplexního refinancování portfolia Podfondu 1 a komunikaci převodu aktiv 

s financujícími bankami za účelem získání souhlasu s change of control; 

• Přípravě transakční dokumentace k převodu „zdravých“ aktiv z Podfondu 1 do 

Podfondu 2; 

Nyní probíhá příprava převodu aktiv z Podfondu 1 do Podfondu 2 a dále příprava 
vstupu Podfondu 1 do likvidace a příprava Podfondu 1 na výplatu záloh na 
likvidačním zůstatku. 

 

2. Realizace „side-pocket“ v kontextu vývoje situace ACS 

Realizace samotného záměru „side pocket“, za účelem znovu otevření fondu, je nadále 
potřebná a vhodná, neboť extrémní průtahy insolvenčního řízení společnosti Arca Capital 
Slovakia, a.s. (dále jen „ACS“), popsané detailněji v Zápisu o rozhodnutí jediného člena správní 
rady Společnosti ze dne 28.1.2022, pokračují. 

Po neschválení reorganizačního plánu ACS některými skupinami věřitelů na schůzi věřitelů se 
ACS domáhá v návrhu na potvrzení plánu, aby příslušný soud přijetí plánu nahradil svým 
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rozhodnutím, což je legitimní forma potvrzení reorganizace ACS. Zákonná lhůta pro 
rozhodnutí Okresního soudu v Bratislavě uplynula již 18.12.2021, avšak dosud nebylo 
rozhodnuto. Stále tedy nelze objektivně eliminovat veškerá rizika mající vliv na část portfolia 
Podfondu 1 z titulu možné konverze do konkurzního řízení, a tedy opětovné přihlašování a 
posuzování pohledávek věřitelů ACS. 

Nutným technickým předpokladem realizace závěrečné fáze „side pocket“, je 
trvání pozastavení vydávání a odkupování investičních akcí Podfondu 1 a Člen 
správní rady tak rozhodnul o opětovném pozastavení vydávání a odkupování 
Investičních akcií. 

 

3. 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 1. 5. 2022, 00:00 hodin. 

 

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

Člen správní rady rozhoduje, že vydávání a odkupování Investičních akcií se pozastavuje na dobu 
3 měsíců, tj. do 1. 8. 2022. 

 

5. Rozhodnutí, zda se pozastavení vztahuje i na Investiční akcie, o jejichž 
vydání nebo odkoupení bylo požádáno před 1. 5. 2022, 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 1. 5. 2022, 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. 

V Praze dne 27.4.2022 

 

Rudolf Vřešťál 

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


