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Cena dividendové akcie k 31. 10. 2020: 

 
 

EUR: 0,1481** 

 
 

CZK: 1,3068** 

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 

2015 0,64 % 0,64 % 0,45 % 1,62 % 0,44 % 1,77 % 0,35 % 0,52 % 0,60 % 0,51 % 0,51 % 0,59 % 8,25 % ** 

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 %***     

*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 ke dni 30.9.2020 pro období září 2020, a ke 
dni 31.10.2020 pro období říjen 2020 NELZE použít pro účely výpočtu ceny za vydávání a odkupování investičních akcií v žádostech zaslaných v měsíci září 2020 a v měsíci říjnu 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: 73,931 mil. EUR** 

NAV v CZK: 2,015 mld. CZK** 

Zhodnocení za rok 2019:  6,26 % 

Zhodnocení za měsíc:  0,57 %** 

Zhodnocení za 6 měsíců:  3,28 %** 

Zhodnocení za 12 měsíců:  8,62 %** 

Zhodnocení od začátku roku:  6,92 %** 

Všechny údaje zahrnují kapitálový a dividendový výnos, 

 Tuto vyhlášenou aktuální hodnotu investiční akcie fondu NOVA Green 

Energy, SICAV, a.s. vydávané k podfondu NOVA Green Energy – podfond 1 

ke dni 31.10.2020 pro období říjen 2020 NELZE použít pro účely výpočtu 

ceny za vydávání a odkupování investičních akcií v žádostech zaslaných 

v měsíci říjnu 2020, jelikož vydávání a odkupování investičních akcií 

podfondu NOVA Green Energy – podfond 1 je nyní pozastaveno na základě 

rozhodnutí statutárního ředitele fondu ze dne 5.10.2020. Tuto aktuální 

hodnotu investiční akcie však obhospodařovatel vyhlásil v souladu se 

statutem fondu a podfondu NOVA Green Energy – podfond 1. 

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 

 
Výroba fotovoltaických elektráren v říjnu nedosáhla na plán energetického auditu o 15 % a to vlivem 
nízkého osvitu. Bioplynové stanice a biomasová teplárna v Krnči byly na očekávaném průměru. Nový 
fotovoltaický projekt v maďarském Csabrendeku byl v listopadu úspěšně převeden do majetku fondu.  
V průběhu října pokračovalo jednání o výstavbě a finalizoval se výběr financování. Podmínky financování 
jsou srovnatelné s předešlým projektem FVE Bárcs. Do konce roku plánujeme uzavřít smlouvu s vybranou 
bankou i dodavatelem stavby. Další klíčová objednávka byla realizována v průběhu října, a to na dodávku 
FV modulů. Zahájení výstavby je plánováno na 1. čtvrtletí 2021. I další akvizice logistické budovy Yazaki  
v Plzni je začleněna do fondu. S realizací projektu střešní FVE vyčkáme do roku 2021 na vyhlášení výzev 
v rámci dotačního programu OPTAK. V roce 2021 je plánován převod budovy do sesterského fondu NOVA 
Real Estate. Budova obchodního centra Orlice Hradec Králové zažádala o dotaci z OPPIK Ministerstva 
průmyslu a obchodu na výstavbu střešní fotovoltaiky o výkonu 500 kW a bateriového úložiště. MPO  
s ohledem na nouzový stav prodloužilo lhůtu pro vyjádření o 30 dnů. 

Po důkladném zvážení všech okolností rozhodl statutární ředitel, společnost REDSIDE investiční 
společnost, a. s., jakožto obhospodařovatel fondu NOVA Green Energy, SICAV, a.s. o pozastavení 
vydávání a odkupování investičních akcií k Podfondu 1, s účinností od 9. 10. 2020 na období 2 měsíců (tj. 
do 9. 12. 2020). Primárním důvodem je ochrana zájmů investorů vzhledem na nejistotu ohledně ocenění 
jednoho z aktiv a tím stanovení aktuální hodnoty investičních akcií. Podrobnější informace jsou k dispozici 
na stránkách fondu v sekci Informace pro klienty/Povinně uveřejňované informace. 

. 
 
 
 

Ziskové měsíce 87:1 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 6 letech 


