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Datum:	30.10.2020	

Čas:	8:00	

 

Statutární ředitel, společnost REDSIDE	investiční	společnost,	a.s. (dále jen „Statutární	ředitel“), 
kterého při výkonu funkce zastupuje Rudolf	Vřešťál,	pověřený	zmocněnec Statutárního ředitele 
samostatně, přijal následující rozhodnutí Statutárního ředitele Společnosti: 

Zápis o rozhodnutí 

statutárního ředitele jako 
obhospodařovatele 
společnosti NOVA Money Market, investiční fond s proměnným 
základním kapitálem, a.s. (dále jen „Společnost“),  

která vytváří podfondy 

NOVA Money Market – podfond 3 (dále jen „Podfond	3“) 

NOVA Money Market – podfond 4 (dále jen „Podfond	4“) 
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Rozhodnutí	o	opakovaném	pozastavení	vydávání	a	odkupování	investičních	akcií	
vydávaných	Společností	k	Podfondu	3	a	k	Podfondu	4	

Statutární ředitel jako obhospodařovatel Společnosti, resp. Podfondů 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 Podfondů o		
opakovaném	pozastavení	vydávání	a	odkupování	investičních	akcií	vydávaných	Společností	
k	Podfondu	3	a	k	Podfondu	4	(dále	 jen	„Investiční	akcie“)	z	důvodu	ochrany	práv	a	právem	
chráněných	zájmů	akcionářů	Společnosti.	

	

1. Důvody	pozastavení	vydávání	a	odkupování	Investičních	akcií		
	

Statutární ředitel se rozhodl pro další období pozastavení vydávání a odkupování Investičních akcií, 
jelikož v rámci stresového testování a analýz provedených v rámci risk managementu a procesů 
nastavených v rámci řídícího a kontrolního systému Statutárního ředitele vyplynulo, že možné 
přechodné ohrožení likvidity  Podfondu 3 a Podfondu 4 z důvodu (i) vyššího počtu přijatých žádostí 
o odkoupení Investičních akcií a z důvodu (ii) přechodného prodlení se splácením jistiny a úroků 
vyplývajících z finančních výpomocí poskytnutých Společností svým dlužníkům kvůli prodloužené 
ochraně některých dlužníků před věřiteli na Slovensku, nadále trvá.   

Statutární ředitel činí tento krok preventivně, tzn. ještě před samotným ohrožením likvidity z důvodu 
ochrany práv akcionářů Společnosti, jelikož vyšší počet žádostí o odkup a přechodný výpadek příjmů 
Společnosti by mohly ohrozit aktuální hodnotu Investičních akcií. 

Z analýzy způsobů uspokojování svých pohledávek z náhradních zdrojů, zejména z poskytnutého 
zajištění, kterou Statutární ředitel vykonává v rámci risk managementu a strategie kontinuity 
činností vyplynulo, že uplatnění práv z poskytnutého zajištění dočasně brání prodloužení ochrany 
dlužníka před věřiteli na Slovensku. Statuární ředitel nadále vyvíjí snahu o co nejdřívější uspokojení 
svých pohledávek za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů akcionářů Podfondu 3 a 
Podfondu 4.  

 

2. Okamžik,	od	kterého	se	vydávání	a	odkupování	Investičních	akcií	pozastavuje	

Statutární ředitel rozhoduje, že okamžikem, od kterého se vydávání a odkupování Investičních akcií 
pozastavuje je 1.11.2020,	00:00	hodin.	

	

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

Statutární ředitel rozhoduje, že vydávání a odkupování Investičních akcií se pozastavuje do	
01.02.2021	(tj.	na	dobu	3	měsíců).	

	 

4. Rozhodnutí,	zda	se	pozastavení	vztahuje	 i	na	 Investiční	akcie,	o	 jejichž	vydání	nebo	
odkoupení	 bylo	 požádáno	 před	 1.11.2020	 a	 u	 nichž	 ještě	 nedošlo	 k	vyplacení	
protiplnění	za	odkoupení	nebo	k	vydání	Investičních	akcií	
	

Statutární ředitel rozhoduje, že pozastavení se vztahuje	i	na	Investiční	akcie, o jejichž vydání nebo 
odkoupení bylo požádáno před	 1.11.2020 a u nichž ještě nedošlo k vyplacení protiplnění za 
odkoupení nebo k vydání Investičních akcií. 

	



3 
 

5. Rozhodnutí,	 zda	 se	 po	 obnovení	 vydávání	 a	 odkupování	 Investičních	 akcií	 bude	
postupovat	podle	§	139	odst.	1	písm.	a)	bodu	1	nebo	2	nebo	podle	§	139	odst.	1	písm.	
b)	ZISIF	
	

Statutární ředitel 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 a osoby, které takovou žádost podaly, se bez zbytečného odkladu po 2.2.2021 
vyzvou, aby	svou	žádost	podaly	znovu, jestliže jejich zájem trvá. 

 

V Praze dne 30.10. 2020 

 

 
_____________________________ 
Rudolf Vřešťál 
Pověřený zmocněnec Statutárního ředitele společnosti NOVA Money Market, investiční fond s 
proměnným základním kapitálem, a.s. 

 


