
FAKTA O FONDu

Forma:  otevřený podílový fond
  kvalifikovaných investorů

ISIN:  CZ0008474053

Datum založení: 29. leden 2013

Velikost fondu: 32,436 mil.EUR

Kapacita fondu: 170 mil. EUR

Třídy podílových
listů:  EUR

Základní měna: EUR, CZK

Administrátor fondu: REDSIDE investiční
  společnost, a.s.

Depozitář fondu: UniCredit Bank Czech
  Republic and Slovakia, a.s.

General advisor: Arca Capital Slovakia, a.s.

Minimální přímý úpis: 125 000 EUR

Následný min.
přímý úpis: 10 000 EUR

Transakční den: první pracovní den v měsíci

Úpis:  měsíčně

Redemace: čtvrtletní s 90 denní
  lhůtou oznámení

Uzavření:  12 měsíců od vstupu
  investora do fondu

Cílový výnos
pro investora: 8-9 % p.a. (po odečtení
  správcovského poplatku)

VÝKONNOST:
PoSlEDní AKtUAlIZACE K DAtUmU 31. ČERVEnEC 2015:

NAV    32 436 861 €

VÝKONNOST
od začátku roku        5,81 % p.a. 
Volatilita                 0,45 %
Sharpe Ratio             8,45 

POPLATKY

Vstupní poplatek:     max. 2  % (nad 250 tis. bez poplatku)

Maximální
nákladovost:             1,95 %

Výkonnostní
poplatek:                  30 % z kladného rozdílu mezi
                  cílovým 10 % zhodnocením (před
                  uplatněním správcovského
                  poplatku) a skutečným ročním
                  zhodnocením náleží
                  manažerovi fondu

noVA Green Energy,
otevřený podílový fond REDSIDE investiční společnost a.s.

denominovaný v EUR / cena podílového listu: 31. červenec 2015 / 0,1156 EUR

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 ZAMĚŘENÍ: 

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

ČERVEnEC 2015

FOND
www.novagreenenergy.eu
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MANAžERSKý KOMENTÁŘ K 31. 7. 2015

Výkonnost fondu, ovlivněna zúčtováním půlročních poplatků, za měsíc
červenec byla + 0,26 % meziměsíčně. Ke konci července fond dosáhl
celkového zhodnocení 5,81 % p.a.. odhadovaný celoroční výsledek
zůstává na úrovni 8,5 % p.a. čisté zhodnocení pro investory (zhodnocení
po odečtení poplatků fondu). Výkonnost portfolia byla v červenci na úrovni

energetických auditů. Přípravy k zalistování fondu na pražskou burzu,
jak pro česko korunovou tak eurovou třídu akcií pokračují.

Investoři, kteří museli zachraňovat své pozice na světových trzích za tímto
účelem minulý měsíc redemovali i své vklady z fondu ve výši 4,8 mil. EUR.
Vklady opětovně v červenci ve výši 3,33 mil. EUR dle domluvy vrátili.
Fond tak prokázal svou flexibilitu, kdy takovouto časnou redemaci svým
investorům umožnil.  

V červenci byla největší pozornost investorů věnována čínskému akciovému
indexu. ten se navzdory opatřením zavedeným regulatorními orgány
na jeho podporu propadl. Evropské trhy se na začátku léta propadaly
kvůli nejisté situaci s Řeckem. Po zvratu v jednáních pak evropský akciový
index Eurostoxx 50 uzavřel červenec v plusu.

Fond navzdory otřesům na světových trzích nijak neutrpěl, co se výkonnosti
a stability týká. na trhu obnovitelných zdrojů je pozitivní nálada jak korporátních,
tak retailových investorů.

Pokud se porovná vývoj na světových trzích a vývoj portfolia fondu, je jasně
patrné, že fond nijak s vývojem na trzích nekoreluje. Svým směřováním
k plánovanému 8,5 % čistému zhodnocení fond potvrzuje svou úspěšnou
strategii a dlouhodobou stabilní plánovatelnost výnosů, které jsou na úrovni
dlouhodobých výnosů akciových trhů. 
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Rudolf Vřešťál
předseda představenstva

+420 222 500 757

Ing. Juraj Dvořák
předseda Investiční komise

+421 905 666 369

DISCLAIMER

REDSIDE investiční společnost, a.s.
V Celnici 1031/4 
110 00 Praha 1

+420 222 500 757
www.redside.cz

KONTAKTNÍ ÚDAJE

www.novagreenenergy.eu

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 kvalifi kované investory, kteří mají znalosti a fi nanční 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 fl uktuaci na fi nančních 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.

VÝKONNOST FONDu*

                   led        Úno        Bře         Dub         Kvě        Čer          Čer         Srp         Zář          Říj           lis         Pro            ročně **            
cena            2013        -             -              -              -               -         0,0991    0,1001    0,1011    0,1017     0,1020    0,1025    0,1029      
podílového  €        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
listu            2015    0,1098    0,1105    0,1110    0,1128    0,1133    0,1153    0,1156        -              -              -              -              -       

                             2013        -             -              -               -              -               -         1,01 %    1,00 %    0,59 %    0,29 %    0,49 %     0,49 %      7,67 %       
výkonnost                   %      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%       -              -             -               -               -                 8,56%

*    očištěné o manažerské poplatky fondu
**   přepočítané na roční základ
 

KUMUlATIVNÍ VýKONNOST FONDU OD ZAlOžENÍ – NEANUlIZOVANÁ
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Zdá se, že konečně Českou fotovoltaiku čekají
lepší časy. Díky novým dotacím a usnadnění
připojování nových zdrojů lze očekávat razantní
oživení českého fotovoltaického trhu po dvou
letech nejistoty. od roku 2016 vejde v platnost
nová legislativa, která usnadní připojování
nových malých fotovoltaických elektráren
do 10 kW (tzv. mikrozdroje) bez nutností licence
či živnostenského povolení.

V současné době hledá ministerstvo, ve spolupráci
se zástupci z řad odborné veřejnosti, optimální
technické a finanční nastavení podpory malých
fotovoltaických zdrojů energie. V souladu s platnou
Dokumentací programu nová zelená úsporám
bude podpora směřovat pouze na systémy,
které budou primárně určeny ke krytí spotřeby
energie (tepelné či elektrické) v místě výroby. 
od podzimu bude program otevřen trvale a dotace

tak půjde získat neustále i na FVE.  Aktuálně
ministerstvo připravuje také národní akční plán
čisté mobility. Počítá, že součástí programu
bude i návrh na konkrétní dotační programy
pro rozvoj elektromobility v ČR. V současné
době mŽP nabízí podporu obcím v národních
parcích, které mohou z národních zdrojů obdržet
dotace na pořízení elektromobilů a elektrokol.
Další podpora čisté mobility je připravována.
Analyzují se různé formy a výše podpory. V případě
nalezení vhodného modelu plánuje mŽP spuštění
této podpory v průběhu roku 2016. 
(převzané a upravené z www.solarninovinky.cz)

Česká fotovoltaika dostane od roku 2016 nový impuls ve formě investičních dotací, 
které budou domácnostem poskytovány trvale. Potvrdila to mluvčí Ministerstvo životního
prostředí ČR Petra Roubíčková

Pokud budou splněny současné sliby zemí, výroba
elektřiny z vodní energie, větru, slunce a dalších
obnovitelných zdrojů do 15 let překoná výrobu
z uhlí a obnovitelné zdroje se stanou hlavním
zdrojem elektřiny.

Vyplývá to ze zprávy, kterou zveřejnila mezinárodní
energetická agentura (IEA). V roce 2030 by tak
výroba z obnovitelných zdrojů měla mít na celkové
výrobě elektřiny téměř třetinový podíl, což bude
více než výroba z uhlí, plynu nebo jádra.
V současnosti mají obnovitelné zdroje na celkové
výrobě zhruba pětinový podíl.

Hlavní ekonom IEA Fatih Birol uvedl, že zpráva
ukazuje, jak energetické společnosti dělají “fatální
chybu”, pokud se domnívají, že akce na ochranu
klimatu neovlivní jejich podnikání. “to je, jako by
předpokládaly, že úrokové sazby zůstanou stejné

příštích 25 let,” řekl Birol listu Financial times.
“Je to stejný typ krátkozrakosti.” Poprvé v rámci
jednání organizace spojených národů o klimatu
téměř všechny země v rámci dohody o boji
proti změnám klimatu, která má být podepsána
v prosinci v Paříži, plánují omezit emise skleníkových
plynů. mezi opatření, která již odhalily desítky
zemí, patří výrazné snížení používání fosilních
paliv, zvláště uhlí.

Emise oxidu uhličitého, spojované s výrobou
elektřiny, loni stagnovaly, přestože globální
ekonomika rostla. tato vzácná skutečnost zvýšila
spekulace, že historické spojení mezi ekonomickým
růstem a růstem emisí se podařilo rozbít. Birol
však dodal, že nejsou žádné záruky, že by
úroveň znečištění oxidem uhličitým stagnovala
i v budoucnosti, mimo jiné i proto, že Indie a další
země stále staví nevýkonné, znečišťující uhelné

Dotace pro fotovoltaiku na střechách budou poskytovány od roku 2016

elektrárny. ty by podle IEA měly být zakázané.
Dvě třetiny skleníkových plynů v současnosti
pochází z těžby a spalování uhlí, ropy a plynu
používaných pro výrobu elektřiny a z továren
a automobilů. Pro splnění klimatických cílů
je proto důležité zvýšit investice do obnovitelných
zdrojů energie. loni globální investice do těchto
obnovitelných zdrojů činily 270 miliard dolarů
(6,6 bilionu korun). obnovitelné zdroje loni tvořily
zhruba polovinu nové kapacity výroby elektřiny
a v příštích letech by měl podle IEA tento podíl 
dále růst.

V současnosti se elektřina z obnovitelných zdrojů
podílí na globální výrobě elektřiny 22 procenty,
zatímco uhlí 41 procenty. Pokud však země
splní své sliby, stoupne do roku 2030 podíl
obnovitelných zdrojů na 32 procent a těsně
překoná uhlí.

• Podle zprávy Mezinárodní energetické agentury bude mít výroba elektřiny z obnovitelných  zdrojů
  do roku 2030 téměř třetinový podíl.
• Do patnácti let by tak měly obnovitelné zdroje poskytovat více elektřiny než uhlí.
• Růst emisí oxidu uhličitého v minulém roce překvapivě stagnoval, byť globální ekonomika dále rostla.

Do roku 2030 překoná
elektřina z obnovitelných zdrojů
výrobu z uhlí, očekává IEA

Ještě po roce 2000 se cena solárních panelů
pohybovala kolem čtyř  amerických dolarů za watt.
Jenže v průběhu let 2007 až 2014 klesla cena
článků z krystalického křemíku ze čtyř dolarů
na 50 centů za watt. V lednu 2015 překvapil
saúdskoarabský energetický koncern ACWA
Power analytiky, když vyhrál soutěž na výstavbu
200 megawattové solární elektrárny v Dubaji.

tento kolos má být schopen vyprodukovat solární
elektřinu za 0,06 USD/kWh. to je méně než cena
elektřiny pocházející ze zemního plynu a uhlí;
ty by podle americké Energetické informační 
agentury (EIA) odhadem vyšly na 6,4 a 9,6 centu
za kilowatthodinu. na trzích s vysokou závislostí
na elektřině vyráběné v uhelných elektrárnách
jsou sice nákladové ceny energie z fosilních

paliv stále nižší než ceny energie ze slunečního
záření, podle Deutsche Bank by však již během
následujících 12-18 měsíců mohlo dojít k jejich
vyrovnání. technologický pokrok, například
fotovoltaické panely schopné přeměnit v energii
stále větší procento slunečního svitu, výrobu
ze slunce zefektivnil. Úspory na materiálu zároveň
srazily níže cenu panelů.
(převzané a upravené z www.solarninovinky.cz)

Elektřina ze slunečního záření se stává plně konkurenceschopnou díky pokračujícímu
boomu fotovoltaiky ve světě a dále klesajícím cenám komponentů. Analytici z německého
finančního ústavu Deutsche Bank by tomu měly nahrávat zejména příznivější pořizovací
ceny solárních panelů a atraktivní možnosti financování nových projektů.

0,0387 USD/kWh:
Solární energie je levnější
než elektřina z uhlí či plynu

(převzané a upravené z www.ihned.cz)


