
Podfond 1 

 

SICAV, a.s. 

Hodnota investiční akcie k 30. 11. 2022: 1 502,7766 CZK* 
 
 

 

 
 

 Struktura fondu: podfond investičního fondu s proměnným základním kapitálem 

 Vznik fondu: 1. 1. 2012 

 Cenný papír: investiční akcie na jméno v listinné podobě 

 Měna fondu: CZK 

 Obhospodařovatel: REDSIDE investiční společnost, a.s. 

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

 Auditor: PricewaterhouseCoopers Audit s.r.o. 

 Dohled: Česká národní banka 

 Minimální investice: 1 000 000 CZK 

 

     
    
    
    
    
    

    

 VÝKONNOST:   

 POSLEDNÍ AKTUALIZACE K 30. LISTOPADU 2022   

 NAV PO ODEČTENÍ ZÁLOH NA LIKVIDAČNÍM 
ZŮSTATKU: 

204,035 mil. CZK 
 

 VYPLACENÉ ZÁLOHY NA LIKVIDAČNÍM ZŮSTATKU: 169,993 mil. CZK  

 ZHODNOCENÍ ZA POSLEDNÍ MĚSÍC:      0,10 %  

 ZHODNOCENÍ ZA POSLEDNÍCH  
6 MĚSÍCŮ: 

                            0,37 % 
 

 ZHODNOCENÍ ZA POSLEDNÍCH  
12 MĚSÍCŮ: 

                            -10,76 % 
 

 KUMUL. VÝKONNOST NEANUALIZOVANÁ:                              50,28 %  

 ZHODNOCENÍ OD ZAČÁTKU ROKU:                             -10,66 %  

    
 
 

 

    

 

 

 INFORMACE K LIKVIDACI 

 

ARCA OPPORTUNITY – podfond 1 vstoupil do likvidace s účinností od 

1.5.2021 na základě přijetí rozhodnutí návrhu per rollam ze dne 8.3.2021  

o zrušení podfondu s likvidací. Podrobné informace k probíhající likvidaci 

jsou k dispozici na internetových stránkách fondu v sekci Informace 

k likvidaci. 
 

VÝPLATA ZÁLOH NA LIKVIDAČNÍM ZŮSTATKU  

 

Investiční fond ARCA OPPORTUNITY – podfond 1, který je od roku 2015 pod 

správou investiční společnosti REDSIDE, vyplatil svým akcionářům 

v červenci 2022 v pořadí již druhou zálohu na likvidačním zůstatku. Na 1 kus 

investiční akcie byla vyplacena záloha ve výši 350 Kč, celkem tedy bylo mezi 

akcionáře rozděleno téměř 90 milionů korun. Což v součtu s předchozí 

zálohou činí téměř 170 mil. Kč, tedy přibližně 45 % současné čisté hodnoty 

aktiv. 

 

 

    
    

V průběhu uplynulého měsíce v rámci fondu Arca Capital CEE proběhlo soudní projednání, v rámci kterého 
likvidátor fondu CEE předložil soudu seznam majetku s cílem zastavit insolvenční řízení a zamezit tak prohlášení 
konkurzu na jeho majetek. Nyní se čeká na písemné rozhodnutí soudce v této věci.   
 
Nadále probíhá exekuční řízení na majetek společnosti Arca Automotive Holding, která porušila podmínky 
soudního smíru a dohody o narovnání, přičemž exekutorka si pozvala na začátek ledna jednatele AAH, aby na 
ústním jednání předložil majetek společnosti, tak aby mohlo dojít k uspokojení fondu formou jeho prodeje. 
V rámci investice do společnosti AAH Park Topolčany máme nadále povinnost čekat na to, zda k 31.12.2022 fond 
obdrží platbu dle podmínek soudního smíru a dohody o narovnání. V případě, že se tak nestane, má fond dle 
rozhodnutí soudu exekuční titul a bude zahájena exekuce, případně fond přistoupí k výkonu zástavního práva na 
předmětné pozemky.  
 
Fond zároveň odeslal formální stížnost předsedovi soudu v Bratislavě týkající se abnormálních průtahů v řízení 
skrze obstrukční jednání zástupců společnosti Blackside. Mezitím soud opětovně zamítnul naše podání na návrh 
na předběžného opatření na majetek společnosti Blackside. Nyní připravujeme odvolání v této věci. Ačkoliv 
Blackside svůj závazek vůči fondu nepopírá, tak účelově zhatil v pořadí již třetí soudní projednání případu před 
soudem, a tedy se domníváme, že tímto svým jednáním sleduje nepoctivý záměr. 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

*Hodnota investiční akcie nezohledňuje vyplacené zálohy na podíl na likvidačním zůstatku, protože hodnota vyplacených záloh je v majetku fondu vedena jako pohledávka za akcionáři. 

 
KONTAKTNÍ ÚDAJE: 
REDSIDE investiční společnost, a.s., V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1, +420 222 500 757, www.redsidefunds.com , DISCLAIMER: Investice je určena výhradně osobám splňujícím 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. 
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ZÁKLADNÍ INFORMACE: 

MANAŽERSKÝ KOMENTÁŘ: 

VÝKONNOST PODFONDU 1: 

http://www.redsidefunds.com/

