
   

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

V Praze 30. 10. 2020 

 

Vážení akcionáři a obchodní partneři, 

 

po důkladném zvážení všech okolností rozhodl statutární ředitel, REDSIDE investiční společnost, a. s., 

jakožto obhospodařovatel fondu NOVA Money Market, investiční fond s proměnným základním 

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

opakovaném pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií Fondu NMM vydaných k Podfondu 

3 a Podfondu 4, s účinností od 1. listopadu 2020 na období 3 měsíců (tj. do 1. února 2021). 

 

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

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

NMM. Učinili jsme tento krok v zájmu ochrany práv a právem chráněných zájmů akcionářů Fondu 

NMM, protože přechodné ohrožení likvidity z důvodu vyššího počtu přijatých žádostí o odkoupení 

investičních akcií nadále trvá. 

 

Z analýzy způsobů uspokojování pohledávek Fondu NMM z poskytnutého zajištění, kterou statutární 

ředitel vykonává v rámci risk managementu, vyplynulo, že uplatnění zástavy ve prospěch Fondu NMM 

dočasně brání prodloužení ochrany Arca Investments, a.s. jako dlužníka před věřiteli na Slovensku. 

Proto v současnosti zvažujeme další alternativy uplatnění práv Fondu NMM vůči Arca Investments, a.s.  

jako dlužníkovi a vyvíjíme intenzivní snahu o co nejdřívější uspokojení pohledávek Fondu NMM. 

K úspěšnému vyřešení situace je potřebná také součinnosti jiných subjektů a proto pokračujeme 

v jednání s protistranami a podnikáme všechny možné kroky k stabilizaci likvidity Fondu NMM s cílem 

umožnit ukončení pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií v co nejdřívějším termínu. 

 

Zároveň pracujeme na přípravě nového konceptu Fondu NMM s cílem zabezpečení jeho dlouhodobé 

stability po obnovení vydávání a odkupování investičních akcií. 

 

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

 

S pozdravem 

 

Michal Zachar 

Obchodní ředitel  

REDSIDE investiční společnosti, a. s. 


