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Cena dividendové akcie k 30. 4. 2021: 

 
 

EUR: 0,1324 

 
 

CZK: 1,1682 

62,5 GWh 
Roční výroba elektrické energie 

 

75 000 tun 
Roční úspora CO2 

 

300 mil. Kč 
Roční tržby 

 

2,5 mld. Kč 
Aktiva pod správou 

VÝKONNOST FONDU * Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Ročně 

2016 0,34 % 0,50 % 0,42 % 0,91 % 0,49 % 0,49 % 0,49 % 0,57 % 0,24 % 0,32 % 0,32 % 0,64 % 5,36 % ** 

2017 0,40 % 0,32 % 0,39 % 0,31 % 0,31 % 0,39 % 0,39 % 0,39 % 2,01 % 0,30 % 0,38 % 0,38 % 6,04 % ** 

2018 -0,60 % 0,30 % 0,83 % 1,41 % 0,51 % 0,51 % 0,80 % 0,58 % 0,50 % 0,50 % 0,35 % 0,50 % 6,36 % ** 

2019 0,59 % 0,14 % 0,70 % 0,49 % 0,55 % 0,21 % 0,82 % 0,41 % 0,47 % 0,34 % 0,81 % 0,60 %  6,26 % ** 

2020 0,68 % 0,81 % 1,34 % 0,66 % 0,66 % 0,52 % 0,26 % 0,65 %   0,58 %*** 0,57 %***  - 12,38 %***  0,36 %     - 5,97 % ** 

2021 0,51 % 0,29 % 0,43 % 0,43 %          

*Očištěné od manažerského poplatku fondu, **Auditované zhodnocení, *** Tyto vyhlášené aktuální hodnoty investičních akcií fondu NOVA Green Energy, SICAV, a.s. vydávané k podfondu NOVA Green Energy – podfond 1 NELZE použít pro účely výpočtu ceny za vydávání 
a odkupování investičních akcií v žádostech zaslaných v měsíci září 2020, v měsíci říjnu 2020 a v měsíci listopadu 2020. 

 

DISCLAIMER Investice je určena výhradně osobám splňující definici kvalifikovaného investora dle § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních 
fondech, v platném znění. V případě investice v rozmezí 1 000 000 CZK až 125 000 EUR posuzuje vhodnost investice pro investora obhospodařovatel fondu. Výnos z 
investice není zaručen či jinak garantován, detailní informace obsahuje statut fondu, který je dostupný v sídle obhospodařovatele. 

VÝKONNOST 

NAV v EUR: 69,307 mil. EUR 

NAV v CZK: 1,794 mld. CZK 

Zhodnocení za rok 2020:     -5,97 % 

Zhodnocení za měsíc:     0,43 %* 

Zhodnocení za 12 měsíců:   - 7,67 %* 

Zhodnocení od začátku roku:     1,66 %* 

Všechny údaje zahrnují kapitálový a dividendový výnos, 

 

STRUKTURA AKTIV 
 

Fotovoltaické elektrárny: 33,5 MW 

Biomasové elektrárny: 1 MWe + 4 MWt 

Bioplynové stanice: 2 MWe + 2 MWt 

Celkem: 36,5 MWe + 6 MWt 

  

       MANAŽERSKÝ KOMENTÁŘ 
 
 
V dubnu 2021 fond NOVA Green Energy zhodnotil o 0,43 % a připsal si svou standardní měsíční výkonnost, a tedy pokračuje 
na očekávané růstové trajektorii. Potvrzujeme silný fundament podkladových aktiv a perspektivu investic do obnovitelných 
zdrojů energie. Zhodnocení fondu od začátku roku je tak celkově +1,66 %. Výroba fotovoltaických elektráren v posledních 
měsících byla pod hodnotou energetického auditu, konkrétně v dubnu byla na hodnotě 85 %. Bioplynové stanice a 
biomasová teplárna v Krnči byly na svém očekávaném průměru.  
 
Nový fotovoltaický projekt v maďarském Csabrendeku o výkonu 28,5 MW je plně pod kontrolou fondu. Staveniště bylo 
předáno generálnímu zhotoviteli, německé skupině GreenCells, přičemž byly dokončeny dodávky panelů a nyní dále 
probíhá narážení nosných konstrukcí, zemní práce apod. Financování projektu je zajištěno s bankou formou seniorního 
úvěru a nyní probíhají finální úpravy kompletní úvěrové dokumentace. 
 
Na střeše obchodního centra Orlice v Hradci Králové máme v plánu realizaci fotovoltaické elektrárny  
i bez uvažované dotace, neboť tržní ceny elektrické energie a cena emisních povolenek jsou na svých dlouhodobých 
historických maximech, což do budoucnosti připravuje prostor pro provoz těchto zdrojů čistě na tržní bázi. V tomto směru 
v příštích týdnech zahájíme přípravné a projekční práce. 
 
Projekty dvou biomasových tepláren, jejichž zajištěné pohledávky tvořítéž aktiva podfondu, fungují v souladu s 
očekáváním. Po vykrystalizování situace se skupinou Arca Capital, budeme komunikovat s financující bankou ohledně 
získání souhlasu k převodu obou energetických zdrojů do majetku podfondu, což by umožnilo vzhledem k nadprůměrným 
parametrům výroby odblokovat valuační diskont, který jsme aplikovali z důvodu nemožnosti plánovaného vstupu do 
projektu v důsledku situace s pandemií koronaviru. Možné je též plné vyplacení pohledávek fondu novým strategickým 
investorem, což by nám umožnilo vstoupit do nových, již analyzovaných projektů v Polsku nebo ve Francii.  

 
 

Ziskové měsíce 92:2 Ztrátové měsíce 

REDSIDE investiční společnost, a. s.  

V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1  

+420 222 500 757 | www.redsidefunds.com 

VÝKONNOST FONDU Zhodnocení vstupní investice 1 mil. Kč v posledních 7 letech 
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