
FAKTA O FONDu

Forma:  otevřený podílový fond
  kvalifikovaných investorů

ISIN:  CZ0008474053
  CZ0008474673

Datum založení: 29. leden 2013

Velikost fondu: 30,551 mil. EUR
  825,815 mil. CZK

Kapacita fondu: 170 mil. EUR
  4,68 mld CZK

Třídy podílových
listů:  EUR, CZK

Základní měna: CZK

Administrátor fondu: REDSIDE investiční
  společnost, a.s.

Depozitář fondu: UniCredit Bank Czech
  Republic and Slovakia, a.s.

General advisor: Arca Capital Slovakia, a.s.

Minimální  EUR 40 000
přímý úpis:  CZK 1 000 000

Následný min. 10 000 EUR
přímý úpis: 250 000 CZK

Transakční den: posledních 10 pracovních
  dní každého měsíce

Úpis:  měsíčně

Redemace: měsíčně, podílník má
  právo podat redemaci
  kdykoliv

Cílový výnos
pro investora: 8-9 % p.a. (po odečtení
  správcovského poplatku)

VÝKONNOST:
PoSlEDní AKtUAlIZACE K DAtUmU 31. SRPEn 2016:

NAV                  30 551 802 €
NAV                  825 815 219 CZK

VÝKONNOST
od začátku roku        4,3 %
   
POPLATKY

Vstupní poplatek:     max. 3 % (nad 250 000 €
                  bez poplatku)
Maximální
nákladovost:             1,95 %
Výkonnostní
poplatek:                  30 % z kladného rozdílu mezi
                  cílovým 10 % zhodnocením (před
                  uplatněním správcovského
                  poplatku) a skutečným ročním
                  zhodnocením náleží manažerovi
                     fondu

NOVA Green Energy,
otevřený podílový fond REDSIDE investiční společnost a.s.

cena podílového listu k 31. srpen 2016 denominovaný v EUR: 0,1240 EUR
               denominovaný v CZK: 1,0937 CZK

INVESTIČNÍ STRATEGIE: 

equity, podřízený dluh

INVESTIČNÍ CÍl:

generovat pravidelné a udržitelné roční výnosy
prostřednictvím investic do projektů s dlouhodobými
odběratelskými smlouvami, osvědčenou technologií
a silnými garancemi ze strany dodavatelů

REGIONÁlNÍ ZAMĚŘENÍ: 

oblast střední a východní Evropy

PRIMÁRNÍ INVESTIČNÍ ZAMĚŘENÍ:  

projekty obnovitelných zdrojů energie:

  - Solární elektrárny

  - Větrné elektrárny

  - malé vodní elektrárny

  - Výroba energie z odpadů

  - Kombinovaná výroba tepla

    a elektrické energie

  - Bioplynové stanice

  - Elektrárny na bázi biomasy

SRPEn 2016

FOND
www.novagreenenergy.eu

mAnAžERSKý KomEntář K 31. SRPEn 2016

Za měsíc srpen fond vykázal čisté zhodnocení investovaných
prostředků ve výši +0,57 %. od počátku roku 2016 fond dosáhl
zhodnocení + 4,3 % a od zahájení svého působení v červnu
2013 fond zhodnotil finanční prostředky investorů o + 25,1 %. 

Výkonnost portfolia v srpnu byla na úrovni energetického auditu.
nAV fondu zaznamenalo na konci srpna pokles, jak je vidět
z reportovaných údajů. Pokles byl způsoben technickou účetní
operací uvnitř fondu, kdy velký korporátní investor požadoval
převedení svých podílových listů na dceřinnou společnost.
Převod se uskutečnil redemací v srpnu a převedením podílových
listů na začátku září, kdy se tedy nAV dostalo na svoji původní

úroveň. tato účetní operace neměla žádný vliv na meziměsíční
zhodnocení podílového listu. 

Kapitálové trhy byly v srpnu málo aktivní, což se projevilo nízkým
počtem obchodů. Evropa zaznamenala na akciových trzích velmi
mírný růst (+0,5 %) a v USA došlo k prvnímu poklesu akcií po pěti
měsících růstu (-0,1 %). Evropské společnosti, podobně jako
ty v USA sice nezveřejnily úplně pozitivní zprávy o svých ziscích,
v Evropě však dopadly dobře zátěžové testy bank (v Itálii
ale bankovní problémy nadále přetrvávají). nejziskovějšími byly
v srpnu opět akcie rozvíjejících se trhů (+2,3 %), podpořené
růstem cen ropy. 

Anglická centrální banka uvolnila svoji měnovou politiku a po sedmi
letech poprvé snížila úrokové sazby. Významný dopad na trhy
se očekává v souvislosti s listopadovými prezidentskými volbami
v USA. oba prezidetští kandidáti, Clintonová a trump, zastávají
velmi odlišné názory na klíčová témata. 

Finanční výsledky fondu prokazují stabilní výkonnost,
která není ovlivněna výkonností a vývojem na domácích
či světových finančních trzích. Fond je svým zaměřením
vhodným instrumentem pro zachování a růst hodnoty pro
konzervativní investory s delším investičním horizontem.
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DISClAIMER

REDSIDE investiční společnost, a.s.
V Celnici 1031/4 
110 00 Praha 1
+420 222 500 757
www.redside.cz

KONTAKTNÍ ÚDAjE

www.novagreenenergy.eu

Zdroj: tento dokument je důvěrný a je určený výhradně k využití osobě či osobám, kterým je předaný či zaslaný. nesmí se reprodukovat, kopírovat ani poskytovat v celku
či po částech žádné další osobě.

je zaměřený na vyspělé, profesionální, způsobilé, institucionální anebo kvalifikované investory, kteří mají znalosti a finanční vzdělání, kompetenci chápání
rizika a schopnost jej nést v návaznosti na zde popsané investice.

obsah tohoto dokumentu nepředstavuje investiční, právní, daňové či jiné rady či doporučení, na něž se lze výhradně spoléhat při realizaci investic či jiných rozhodnutí.
na tento dokument se nelze odvolávat. Slouží jen pro informativní účely. Podíly nejsou dostupné k prodeji v žádném státě ani v rámci žádného právního systému, kde
by mohl být takový prodej zakázaný. Pokud se budou investoři rozhodovat, zda investovat do fondu či nikoliv, měli by se spolehnout pouze na dokumenty poskytované fondem.

Cena podílů se může snížit či zvýšit. Bude také záviset na fluktuaci na finančních trzích mimo kontrolu NOVA fondu. Ve výsledku pak nemusí investor 
obdržet nazpět částku, kterou investoval. Předchozí výkonnost není známkou výkonnosti budoucí.

odvolávání se na bezpečnost není doporučením ke koupi či prodeji daného cenného papíru. Vlastnická práva a investice fondu podléhají změnám. Uvedené ceny
podílových listů se počítají z celkového počtu podílových listů noVA fondu, není-li uvedeno jinak. Historické údaje mohou podléhat novému hodnocení.

KuMulATIVNÍ VýKONNOST FONDu OD ZAlOžENÍ – NEANulIZOVANÁ

VÝKONNOST FONDu *

                   led        Úno        Bře         Dub         Kvě        Čer          Čer         Srp         Zář          Říj           lis         Pro            ročně **            

            2013        -             -              -              -              -         0,0991    0,1001    0,1011     0,1017    0,1020    0,1025    0,1029      
cena podílového  €       2014   0,1033   0,1037     0,1042    0,1048    0,1050    0,1059    0,1065    0,1071     0,1078    0,1081    0,1088    0,1091
listu            2015   0,1098   0,1105     0,1110    0,1128    0,1133    0,1153    0,1156    0,1163     0,1170    0,1176    0,1182    0,1189
            2016   0,1193   0,1199     0,1204    0,1215    0,1221    0,1227    0,1233    0,1240         -               -              -             -         

                             2013        -            -              -              -               -               -        1,01%     1,00%     0,59%     0,29%     0,49%     0,49%      7,67%       
výkonnost                   %      2014   0,39%    0,39%      0,48%     0,58%     0,57%     0,47%    0,57%     0,56%     0,65%     0,28%     0,65%     0,91%      6,50% ***
            2015   0,64%    0,63%      0,45%     1,62%     0,44%     1,77%     0,26%     0,61%     0,60%     0,51%     0,51%     0,59%           8,98% ****
            2016   0,34%    0,50%      0,42%     0,91%    0,49%     0,49%     0,49%     0,57%         -               -             -             -      6,40%
*očištěné o manažerské poplatky fondu, **přepočítané na roční základ, ***Zhodnocení za rok 2014 nezohledňuje přecenění aktiv za rok 2014 směrem nahoru. Auditovaný výsledek roku 2014 je 7,71 % p.a. ****Zhodnocení za rok 2015
v sobě obsahuje přecenění aktiv z roku 2014. Auditovaný výsledek roku 2015 je 8,2 % p.a.
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21. září vláda schválila, že ze státního rozpočtu
budou vyčleněny prostředky na rok 2017 prostředky
ve výši 26,185 mld. Kč na podporu PoZE.

Dotace je určená pro provozovatele podporovaných
zdrojů energie, kterými jsou vodní, sluneční a větrné
elektrárny, biomasa, bioplyn nebo biologicky
rozložitelný komunální odpad, druhotné zdroje
energie a kombinovaná výroba elektřiny a tepla.

“navrhovaná výše podpory zohledňuje pravidelnou
dvouprocentní meziroční valorizaci provozní

podpory podle zákona o podporovaných zdrojích
i nově rozšířenou podporu pro teplo z biostanic,”
uvedl ministr průmyslu a obchodu Jan
mládek.

Ratifikace Pařížské dohody
Vláda na své schůzi také schválila
návrh na ratifikaci Pařížské dohody, která
byla přijata 12. prosince 2015 na
mezinárodní klimatické konferenci
v Paříži. Vláda schválila návrh
ratifikace dokumentu oSn, kterým se státy loni

Vláda  premiéra Sobotky 21.9. schválila nařízení o stanovení prostředků státního rozpočtu
podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie (POZE) pro rok 2017. Vláda
také odsouhlasila návrh na ratifikaci Pařížské dohody o ochraně klimatu.

v Paříži zavázaly k snižování skleníkových plynů
     a který má zpomalit oteplování planety a zmírnit
        jeho důsledky.

             Počátkem září se ke smlouvě připojily
               největší znečišťovatelé Čína a Spojené
                státy. Smlouvu nyní v Česku musejí
                odsouhlasit poslanci, senátoři a preziden
              miloš Zeman. Smlouva se stane
             závaznou, až ji ratifikuje 55 zemí
        produkujících nejméně 55 procent emisí
skleníkových plynů. V současné době ratifikovalo
                    Pařížskou dohodu 28 států.
 

(převzato a upraveno z www.solarninovinky.cz)

Vláda schválila dotace pro zelenou energii na rok 
2017 a zahájila ratifikaci Pařížské dohody

Výzkumníci z Illinoiské univerzity v Chicagu věří,
že zdokonalili činnost fotosyntetických solárních
článků. Jedná se o technologii napodobující
schopnost rostlin vdechovat oxid uhličitý (Co2)
a spolu s vodou jej měnit na glukózu a kyslík.
tento systém je schopný absorbovat oxid uhličitý
a zpracovat jej na syntetické palivo, které by se dalo
využít k pohonu vozidel. teoreticky by tento nástroj
mohl vytvořit čistý cyklus, ve kterém by z atmosféry
šlo odstranit uhlík zhoršující ovzduší a napumpovat
jej zpět do aut.

Umělý list obsahuje pár solárních článků
dodávajících energii nekonečně komplexnější
verzi elektrolýzy, než ji známe ze škol. Energie
ze slunce se využívá k vyvolání reakce s různými
záhadnými složkami, jako jsou například nano

-vločky wolframu dieselenidu (což je přechodný
kov di-chalkogenidu). na druhé straně se pak
tvoří syntetický plyn, který lze použít buď přímo
ve vozech schopných tuto látku rovnou přijmout,
anebo jej lze přeměnit na naftu.

Pokud by novější proces vyvinutý Illinoiskou
univerzitou v Chicagu prokázal ještě výhodnější
nákladovou efektivitu, mohl by
předznamenat
konec tradiční
výroby benzínu,
jak ji známe
doposud.
namísto
stávajících

systémů by se na solární farmě nainstalovala
síť těchto specifických článků, které by souběžně
s výrobou paliva vedly ke snižování množství
oxidu uhličitého v atmosféře. Jedinou nevýhodou
je skutečnost, že bychom i tak stále opětně
uvolňovali smrtící plyn zpět do atmosféry. I tak
se dá říct, že se jedná o přijatelné dočasné
řešení v situaci, kdy stále usilovněji pracujeme
                na snižování emisí uhlíku.

S POužITÍM SOlÁRNÍ ENERGIE VĚDCI PŘEMĚňujÍ CO2


