
   

Sdělení akcionářům a obchodním partnerům 
NOVA Money Market, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. 
 

V Praze 29. 01. 2021 

 

Vážení akcionáři a obchodní partneři, 

 

po důkladném zvážení všech okolností se rozhodl jediný člen správní rady, společnost REDSIDE 

investiční společnost, a. s., jakožto obhospodařovatel fondu NOVA Money Market, investiční fond 

s proměnným základním kapitálem, a.s. („Fond“), informovat Českou národní banku o mimořádném 

rozhodnutí o opakovaném pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií Fondu vydaných 

k Podfondu 3 a Podfondu 4, s účinností od 2. února 2021 na období 3 měsíců (tj. do 2. května 2021). 

 

Primárním důvodem pro opakované pozastavení na období  dalších 3 měsíců jsou přetrvávající finanční 

potíže společnosti Arca Investments, a.s., tím způsobené prodlení se splácením závázků vůči Fondu a 

právní nejistota ohledně insolvenčního řízení, resp. konkursního řízení společnosti Arca Investments, 

a.s. Učinili jsme tento krok v zájmu ochrany práv a právem chráněných zájmů akcionářů Fondu, protože 

přechodné ohrožení likvidity z výše uvedených důvodu a z důvodu vyššího počtu očekávaných žádostí 

o odkoupení investičních akcií po případném otevření Fondu nadále trvá. 

 

Z analýzy způsobů uspokojování pohledávek Fondu z poskytnutého zajištění vyplynulo, že možnosti 

uplatnění výkonu zástavního práva ve prospěch Fondu jsou v současnosti výrazně omezeny 

prodloužením dočasné ochrany Arca Investments, a.s. jako dlužníka před věřiteli na Slovensku a taky 

případným insolvenčním, resp. konkursním řízením společnosti Arca Investments, a.s. Proto 

v současnosti, kromě uskutočnění přípustných kroků směřujících k uplatnění práv zástavního věřitele 

vyplývajících ze zástavního práva, realizujeme taky další alternativy uplatnění práv Fondu vůči Arca 

Investments, a.s.  jako dlužníkovi a společnosti Silverside, a.s. jako poddlužníkovi (z titulu zástavní 

smlouvy) a vyvíjíme intenzivní snahu o co nejdřívější uspokojení pohledávek Fondu. Ve snaze 

o úspěšné vyřešení situace pokračujeme v jednání s protistranami a podnikáme všechny možné kroky 

k stabilizaci likvidity Fondu s cílem umožnit ukončení pozastavení vydávání a odkupování investičních 

akcií v co nejdřívějším termínu. 

 

Děkujeme Vám za důvěru a budeme Vás informovat o dalším vývoji situace. 

 

S pozdravem 

 

Michal Zachar 

Obchodní ředitel  

REDSIDE investiční společnost, a. s. 


