
Otevřený podílový fond REDSIDE investiční společnost a.s.

BŘEZEN 2017

FOND

Od ledna probíhá ve fondu pravidelný roční audit vykonávaný společností PricewaterhouseCoopers
a příprava výroční zprávy fondu. Součástí procesu auditu je přecenění aktiv fondu na jejich reálnou
hodnotu, verifikace finančních plánů jednotlivých aktiv ve fondu a jejich energoauditů a nastavení
kapitálových nákladů, tzv. CAPEX, na další tři roky. Probíhají i přípravy na vyjednávání s bankami
o případném refinancování aktiv, či stažení naběhlých úroků z podřízených pohledávek v souladu
s podmínkami čerpání bank. 

Fond v souvislosti s koncem roku vypracovává tzv. AIFMD1 reporting, jehož součástí jsou zátěžové
testy. Testy se zaměřují na řízení likvidity fondu a na změnu úrokových sazeb a jejich výsledky
jsou součástí reportingu na nezávislou evropskou organizaci ESMA (European Securities and
Market Authority, která byla založena za účelem dohledu na stabilitu finančního systému v EU).

Správcovská společnost REDSIDE intenzivně jedná s mezinárodní organizací Clearstream International
(vůdčí organizací pro vypořádání a clearing domácích a zahraničních dluhopisů, akcií a investičních
fondů) a depozitární bankou UniCredit bank o nastavení procesu vypořádání vstupu zahraničních
investorů do fondu. V souvislosti s komunikací se zahraničními investory byla taktéž připravena
struktura feeder fondu v Lichtenštejnsku, kterou zahraniční investoři mohou taktéž využívat. 

Jak jsme investory v minulých reportinzích informovali, fond je nahlášen na svoji distribuci v
sousedním Rakousku. Od ledna vedení fondu pracuje na tom, aby fond byl v Rakousku aktivně
nabízen kvalifikovaným investorům v souladu s platnou evropskou legislativou.

Finanční výsledky fondu, i navzdory mírnému snížení, prokazují stabilní výkonnost, která není
ovlivněna výkonností a vývojem na domácích či světových finančních trzích. Bereme-li v potaz
velmi nízké až záporné sazby instrumentů, které je možné z hlediska rizikovosti porovnat s fondem
či výkonnost porovnatelných fondů, fond nadále prokazuje, že je vhodným instrumentem pro
zachování a růst hodnoty pro konzervativní investory s delším investičním horizontem.

1) AIFMD je směrnice o správcích alternativních investičních fondů. Tato Směrnice je reakcí EU na finanční krizi a požadavek na vytvoření
harmonizovaného režimu pro private placement a fondy kolektivního investování, které nepodléhaly harmonizovaným podmínkám.
Na AIFMD navazuje několik prováděcích opatření, které specifikují otázky, u kterých směrnice zůstává na obecné úrovni.
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MANAŽERSKÝ KOMENTÁŘ K 31. BŘEZEN 2017

INVESTIČNÍ STRATEGIE:  
equity, podřízený dluh

INVESTIČNÍ CÍL:
generovat pravidelné a udržitelné roční výnosy prostřednictvím investic do projektů s dlouhodobými
odběratelskými smlouvami, osvědčenou technologií a silnými garancemi ze strany dodavatelů

REGIONÁLNÍ ZAMERANIE:
oblast střední a východní Evropy

PRIMÁRNÍ INVESTIČNÍ ZAMĚŘENÍ:  
projekty obnovitelných zdrojů energie:
Solární elektrárny - Větrné elektrárny - Malé vodní elektrárny - Výroba energie z odpadů - Kombinovaná
výroba tepla a elektrické energie - Bioplynové stanice - Elektrárny na bázi biomasy

Forma:

ISIN EUR:
ISIN CZK:

Datum založení:

Velikost  fondu:

Kapacita fondu:

Třídy
podílových listů:

Základní měna:

Administrátor fondu:

otevřený podílový fond
kvalifikovaných investorů

CZ0008474053  
CZ0008474673

29. leden 2013

43,472 mil. EUR
1,175 mld. CZK

170 mil. EUR
4,68 mld CZK

EUR, CZK

CZK

REDSIDE investiční  
společnost, a.s.

Depozitář fondu:

General advisor:

Min. přímy úpis:

Následný min.
přímy úpis:

Transakční den:

Úpis:

Redemace:

Cílový výnos
pro investora:

UniCredit Bank Czech 
Republic and Slovakia, a.s.

Arca Capital Slovakia, a.s.

40 000 EUR, 1 000 000 CZK

10 000 EUR, 250 000 CZK

posledních 10 pracovních
dní každého měsíce

měsíčně

měsíčně, podílník má 
právo podat redemaci 
kdykoliv

7% p.a. (po odečtení
správcovského poplatku)

NAV:
NAV:
VÝKONNOST:  
od začátku roku

43 472 706 €
1 175 067 255 CZK
1,11%

POPLATKY
Vstupní poplatek: max. 3 % (nad 250 tis. € 
bez poplatku). Max. nákladovost:
1,95 %. Výkonnostní poplatek:
30 % z kladného rozdílu mezi
cílovým 10  % zhodnocením (před
uplatněním správcovského
poplatku) a skutečným
ročním zhodnocením
náleží manažerovi
fondu

VÝKONNOST:
POSLEDNÍ AKTUALIZACE K DATUMU 31. BŘEZEN 2017:

FAKTA O FONDU

V měsíci březen fond dosáhl  zhodnocení
+ 0,4 %. Výkonnost fondu v prvních měsících

roku kopíruje výnosy minulých let ze stejného
období. Od zahájení svého působení v červnu 

2013 fond zhodnotil finanční prostředky
investorů o + 28,5 %

www.novagreenenergy.eu1/3
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 KUMULATIVNÍ VÝKONNOST FONDU OD ZALOŽENÍ – NEANULIZOVANÁ

VÝKONNOST FONDU *
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DISCLAIMER Zdroj: Tento dokument je důvěrný a je určený výhradně k využití osobě či osobám, kterým je předaný či zaslaný. Nesmí
se reprodukovat, kopírovat ani poskytovat v celku či po částech žádné další osobě.

Je zaměřený na vyspělé, profesionální, způsobilé, institucionální anebo kvalifikované investory, kteří mají znalosti
a finanční vzdělání, kompetenci chápání rizika a schopnost jej nést v návaznosti na zde popsané investice.

Obsah tohoto dokumentu nepředstavuje investiční, právní, daňové či jiné rady či doporučení, na něž se lze výhradně
spoléhat při realizaci investic či jiných rozhodnutí. Na tento dokument se nelze odvolávat. Slouží jen pro informativní
účely. Podíly nejsou dostupné k prodeji v žádném státě ani v rámci žádného právního systému, kde by mohl být takový
prodej zakázaný. Pokud se budou investoři rozhodovat, zda investovat do fondu či nikoliv, měli by se spolehnout pouze
na dokumenty poskytované fondem.

Cena podílů se může snížit či zvýšit. Bude také záviset na fluktuaci na finančních trzích mimo kontrolu NOVA fondu.
Ve výsledku pak nemusí investor obdržet nazpět částku, kterou investoval. Předchozí výkonnost není známkou
výkonnosti budoucí.

Odvolávání se na bezpečnost není doporučením ke koupi či prodeji daného cenného papíru. Vlastnická práva a investice
fondu podléhají změnám. Uvedené ceny podílových listů se počítají z celkového počtu podílových listů NOVA fondu, není-li
uvedeno jinak. Historické údaje mohou podléhat novému hodnocení.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

REDSIDE
INVESTIČNÍ 

SPOLEČNOST, A.S.
V Celnici 1031/4 

110 00 Praha 1
+420 222 500 757

www.redsidefunds.com
www.novagreenenergy.eu2/3

   31,00%
   30,00%
   29,00%
   28,00%
   27,00%
   26,00%
   25,00%
   24,00%
   23,00%
   22,00%
   21,00%
   20,00%
   19,00%
   18,00%
   17,00%
   16,00%
   15,00%
   14,00%
   13,00%
   12,00%
   11,00%
   10,00%
     9,00%
     8,00%
     7,00%
     6,00%
     5,00%
     4,00%
     3,00%
     2,00%
     1,00%
     0,00%    3/Q  4/Q  1/Q  2/Q  3/Q  4/Q  1/Q  2/Q  3/Q  4/Q  1/Q  2/Q  3/Q  4/Q       01        02        03        04        05        06        07        08        09        10        11       12

     2013             2014         2015     2016

                   Led          Úno          Bře           Dub          Kvě          Čer          Čer           Srp            Zář          Říj            Lis             Pro            ročně **            
 cena podílového listu     €    2013       -               -                -               -                -             0,0991    0,1001    0,1011     0,1017    0,1020   0,1025     0,1029      
            2014     0,1033    0,1037    0,1042    0,1048    0,1050    0,1059    0,1065    0,1071     0,1078    0,1081   0,1088     0,1091
             2015     0,1098    0,1105    0,1110   0,1128     0,1133    0,1153    0,1156    0,1163      0,1170    0,1176   0,1182     0,1189
            2016     0,1193    0,1199    0,1204    0,1215      0,1221     0,1227     0,1233    0,1240      0,1243    0,1247    0,1251     0,1259
            2017     0,1264    0,1268    0,1273

 výkonnost                        %    2013       -             -                 -                -                -               -             1,01%      1,00%       0,59%      0,29%     0,49%       0,49%     7,67%       

            2014     0,39%     0,39%      0,48%      0,58%       0,57%     0,47%    0,57%      0,56%       0,65%      0,28%     0,65%       0,91%     6,50% ***
            2015     0,64%     0,63%      0,45%      1,62%       0,44%     1,77%       0,26%      0,61%       0,60%      0,51%     0,51%       0,59%          8,98% ****
            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%     5,90%
            2017     0,40%      0,32%     0,40%            4,48%
*očištěné o manažerské poplatky fondu, **přepočítané na roční základ, ***Zhodnocení za rok 2014 nezohledňuje přecenění aktiv za rok 2014 směrem nahoru. Auditovaný výsledek roku 2014 je 7,71 % p.a. ****Zhodnocení za rok 2015
v sobě obsahuje přecenění aktiv z roku 2014. Auditovaný výsledek roku 2015 je 8,2 % p.a.
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neauditované 
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28,50%
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Rozvoj i bez dotací

Statistiky IEA PVPS nezávisle potvrdila Německá
fotovoltaická asociace (BSW-Solar). Největším
trhem se loni stala Čína, kde se instalovalo 
34 GWp fotovoltaiky. Rekordní čínská výstavba
je následována USA se 13 GWp a Japonskem
s 9 GWp. Podle studie Světového hospodářského
fóra (WEF) je ve více 30 zemích fotovoltaika
již natolik výhodná, že ji lze provozovat bez
dotací.

Celosvětový výkon fotovoltaických elektráren
dokáže pokrýt až 1,8 % celkové spotřeby
elektřiny. Ročně vyrobí solární elektrárny
téměř 375 GWh elektřiny po celém světě.
Podle IEA PVPS je největším trhem v oblasti
fotovoltaiky Čína s kapacitou ve výši 78 GW.
Druhým největším trhem je Japonsko (42,8 
GW) a třetím trhem je Německo (41,2 GW).

K dalším významným trhům patří USA (40,3 GW) a také Itálie (19,4 GW).

Perspektivní trhy

Loni překvapila Indie, která instalovala 4 GW nových solárních elektráren,
což o 400 % více než Německo. K dalším perspektivním asijským trhům
patřily loni Jižní Korea (850 MW), Thajsko (726 MW), Filipíny (756 MW)
a Taiwam (368 MW).
Boom fotovoltaiky zaznamenala i Latinská a Jižní Amerika. Loni se v Chile
instalovalo 746 MW nových fotovoltaických elektráren. Překvapilo i Mexiko,
kde se loni postavilo 100 MW nových solárních instalací.

Evropa zaostává za světem

Více než 24 zemí světa v roce 2016 instalovalo více než 1 GW nových
fotovoltaických elektráren. Dalších 16 zemí světa instalovalo více než
500 MW nových elektráren v minulém roce.

Podle reportu Evropské fotovoltaické asociace (Solar Power Europe- SPE)
se loni v Evropě instalovalo pouze 7,1 GW nových fotovoltaických elektráren.
Evropská fotovoltaika zatím nepřekonala krizi, která trvá od roku 2013,
kdy trvala klesá růst instalovaného výkonu.

Oproti roku 2015 evropský trh poklesl téměř o 17 %, kdy se instalovaná
kapacita zvýšila o 8,6 GW. Největším evropským fotovoltaickým trhem
se loni stala Velká Británie (1,8 GW), následované Německem (1,5 GW)
a Tureckem (880 MW).

Česko patří k fotovoltaickým trpaslíkům

I když loni česká fotovoltaika začala růst, z pohledu instalovaného výkonu
patřila a stále patří k „trpaslíkům“. V Česku se loni postavilo cca 3,5- 4 MW.
Kromě řady afrických zemí loni Česko ve fotovoltaice pokořily severské
země. Norsko loni instalovalo 10 MW a Finsko 11 MW. Pro srovnání
- sousední Rakousko, která má stejný počet obyvatel jako Česko, loni
instalovalo 150 MW nových fotovoltaických elektráren.

Převzato a upraveno z www.solarninovinky.cz

Boom světový
fotovoltaiky nabývá
na síle. V minulém
roce bylo nově
instalováno více než
75 GWp fotovoltaických
instalací. Je to o 30%
více, než v předchozím
roce 2015. Celkový
instalovaný výkon
fotovoltaických
elektráren přesáhl
na konci roku 3023 GWp.
Uvedla to agentura IEA
PVPS ve svém
aktuálním reportu
„Snapshot of Global
Photovoltaic Market
2016”.

300 GWp: Instalovaný světový výkon solárních elektráren
pokořil magickou hranici 

www.novagreenenergy.eu


