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Fond ARCA OPPORTUNITY – Podfond 1 vyplatil první zálohu na likvidačním 
zůstatku 

Investiční fond ARCA OPPORTUNITY – PODFOND 1, který je od roku 2015 pod správou investiční společnosti 
REDSIDE, vyplatil svým investorům, v souladu s nastaveným plánem ukončení činnosti, první zálohu na 
likvidačním zůstatku v celkové výši přesahující 80 milionů korun.  
 
Komplikovaná situace ohledně zakladatele fondu, finanční skupiny Arca Capital, která vyústila v úpadek 
mateřské společnosti Arca Investments, a.s. a její dceřiné společnosti Arca Capital Slovakia, a.s., nezabránila 
REDSIDE uskutečnit první výplatu akcionářům fondu. Předseda představenstva investiční společnosti 
REDSIDE Rudolf Vřešťál k tomu říká: „Věřím, že výplata první části likvidačního zůstatku akcionářům fondu v 
tak krátké době od vstupu fondu do likvidace je, v kontextu úpadku skupiny Arca Capital, pozitivní zprávou 
pro investory. Fond založený skupinou Arca v roce 2012 jsme převzali pod naši správu v roce 2015 a do 
dnešního dne jsme výrazně snížili riziko koncentrace aktiv na skupinu Arca. Navzdory negativní mediální 
kampani, tento krok také potvrzuje má dřívější slova o nezávislosti správce fondu na skupině Arca Capital.“  
 
Fond ARCA OPPORTUNITY – PODFOND 1 byl v roce 2012 skupinou Arca založen jako uzavřený investiční fond 
s časově ohraničeným investičním horizontem na 10 let. V roce 2017 došlo ke změně právní formy fondu, z 
původně uzavřeného investičního fondu na tzv. otevřený SICAV. Od otevření fondu bylo vyplaceno, ve formě 
odkupu investičních akcií podfondu, více než 180 milionů korun s výnosem přesahujícím 50-60 %. Fond v 
důsledku úpadku skupiny Arca a nezájmu investorů dále ve fondu setrvat vstoupil v květnu tohoto roku do 
likvidace a postupně zpeněžuje svá aktiva.  
 
První z řady plánovaných výplat navazuje na úspěšné ukončení činnosti druhého podfondu ARCA 
OPPORTUNITY CEE EQUITY PODFOND 2, který zhodnotil vložené investice a následně je kompletně vyplatil 
svým investorům v srpnu tohoto roku 

 
O společnosti:  
Investiční společnost REDSIDE poskytuje institucionálním a kvalifikovaným investorům prvotřídní investiční 

řešení a odborné znalosti v dynamicky se rozvíjející oblasti správy alternativních fondů, jež jsou svojí strategií 

zaměřeny zejména na obnovitelné zdroje energie a nemovitosti. Tým společnosti REDSIDE odpovídá za správu 

aktiv svých investorů ve výši 14 m CZK. Od roku 2015 je členem Asociace pro kapitálový trh České republiky 

AKAT. 
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