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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: 25. 1. 2023 

Čas: 14:00 

 

Jediný člen správní rady, společnost REDSIDE investiční společnost, a.s. (dále jen „Člen 

správní rady“ nebo „REDSIDE“), kterého při výkonu funkce zastupuje Ing. Martin Dratva, jako 

pověřený zmocněnec jediného člena správní rady jednající samostatně, přijal následující 

rozhodnutí: 
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Rozhodnutí o výplatě zálohy na podíl na likvidačním zůstatku v rámci likvidace Podfondu 1   

REDSIDE jako jediný člen správní rady a jako obhospodařovatel Společnosti, resp. Podfondu 1, 
tímto rozhoduje, v souladu s § 378 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 výplatě zálohy na podíl na likvidačním zůstatku v rámci likvidace 
Podfondu 1 v peněžité podobě (dále jen „Záloha“), a to s následujícími parametry: 

 

Výška Zálohy připadající na 1 kus investiční akcie vydané k Podfondu 1 je: 

CZK růstová třída            0,0007 CZK/ks 

CZK dividendová třída   0,0007 CZK/ks 

EUR růstová třída           0,00008 EUR/ks 

EUR dividendová třída   0,00008 EUR/ks 

 

Záloha je vyplácena na základě auditované mimořádné (mezitímní) účetní závěrky Podfondu 1 
k datu 31. 7. 2022, tj. ke dni předcházejícímu den vstupu Podfondu 1 do likvidace a na základě 
cash flow plánu vypracovaného v souladu s plánem likvidace.  

Záloha bude vyplácena převodem na bankovní účet jednotlivých akcionářů dle seznamu 
akcionářů Podfondu 1 k 1.8.2022, tj. ke dni vstupu Podfondu 1 do likvidace a na bankovní účty 
uvedené jednotlivými akcionáři v Rámcové smlouvě o úpisu investičních akcií. 

Jediný člen správní rady potvrzuje, že byly provedeny všechny bilanční testy vyžadované 
zákonem o obchodních korporacích pro výplatu zálohy na podíl na likvidačním zůstatku a že 
zálohu je možné v této výši vyplatit. 

 

V Praze dne 25. 1. 2023 

 

Ing. Martin Dratva 

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