
FAKTA O FONDu

Forma:  otevřený podílový fond
  kvalifikovaných investorů

ISIN:  CZ0008474053

Datum založení: 29. leden 2013

Velikost fondu: 28,950 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 30. ČERVEn 2015:

NAV   28 950 537 €

VÝKONNOST
od začátku roku        5,55 % 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: 30. červen 2015 / 0,1153 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

ČERVEn 2015

FOND
www.novagreenenergy.eu
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MANAžERSKý KOMENTÁŘ K 30. 6. 2015

Výkonnost fondu za měsíc červen byla + 1,77 % meziměsíčně. Celoročně
dosáhl fond ke konci června zhodnocení 5,55 % p.a., přičemž odhadovaný
celoroční výsledek je 8,5 % p.a. čisté zhodnocení pro investory (zhodnocení
po odečtení poplatků fondu).

Koncem května a v červnu světovými trhy prošly 3 zásadní trendy, které
měly vliv na chování a rozhodování investorů ve fondu.
1) Čínský akciový trh zažil výrazný pokles a jeho hlavní index se dostal
    na své čtyřměsíční minimum. od poloviny června už čínské akcie
    oslabily o více jak 30%. Z trhu se během krátké doby vytratilo 3,5 bilionu
    USD, větší hodnota, než je tržní kapitalizace všech na burze kotovaných
    firem v Indii. Rostoucí obavy investorů se odrážejí i na dalších asijských
    trzích.
2) Pokračuje pokles ceny zlata, kdy cena zlata klesla na nejnižší hodnotu
    za 5 let. Investoři považují zlato za bezpečné útočiště v období ekonomické

    či politické nejistoty. V současnosti se však zájem investorů přesunuje
    směrem k dolaru, a to kvůli očekávání, že americká centrální banka
    by mohla v dohledné době zahájit zvyšování úrokových sazeb.
3) EUR vůči USD oslabilo za posledního půl roku o 8 % i díky řecké krizi.
    oslabování EUR se začalo ještě v květnu minulého roku a pokračovalo
    i v tomto roce. V lednu tohoto roku padla evropská měna pod hranici
    1,20 EUR / USD, kterou naposledy testovala v roce 2006. V březnu
    mělo euro dokonce na dohled paritu s dolarem.

I investoři fondu zachraňovali své pozice na světových trzích a došlo
k redemaci vkladů ve výši 4,8 mil. EUR. tyto použili na záchranu a částečné
pokrytí významných ztrát na jejich komoditních a forexových pozicích.
Pozitivem je, že již v červenci 2015 došlo k návratu více jako 3,33 mil.
EUR zpět do fondu. toto zpětné navýšení se projeví v číslech červencového
reportingu.

Fond navzdory otřesům na světových komoditních a měnových trzích
nijak neutrpěl, co se výkonnosti a stability týká, právě naopak. Časná
redemace investorů v červnu za ceny pod fair value vedla k nárůstu
výnosů fondu za červen pro investory, kteří v něm zůstali, či pro ty, kteří
v červnu vstupovali. I tento fakt potvrdil správnost 3-5 ročního investičního
horizontu vkladů do fondu.

Výkonnost portfolia byla v červnu na úrovni energetických auditů.

Jak bylo avizováno v předchozích reportinzích, fond připravuje své zalistování
na pražskou burzu, tak pro česko korunovou tak eurovou třídu akcií.
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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         -             -              -              -              -              -       

                             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 %       -               -              -             -               -               -               8,71%

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

KUMUlATIVNÍ VýKONNOST FONDU OD ZAlOžENÍ – NEANUlIZOVANÁ
   

   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%
                  Čer   Srp    Zář    Ríj    lis    Pro   led   Úno   Bře  Dub   Kvě  Čer   Čer    Srp   Zář    Rij    lis    Pro    led      Úno      Bře      Dub     Kvě     Čer
   2013                     2014                          2015



Podle některých globálních investorů by mohl
propad čínských akcií představovat pro světové
hospodářství větší riziko než současná krize
v eurozóně kvůli zadluženému Řecku.

Index CSI300, který zahrnuje tři stovky největších
fi rem obchodovaných v Šanghaji a Šen-čenu,
ve středu klesl o 6,75 procenta na 3663,04 bodu.
Index už v úterý odepsal 1,8 procenta.

Rostoucí obavy investorů se odrážejí i na dalších
asijských trzích. Index tokijské burzy nikkei
ve středu uzavřel se ztrátou 3,14 procenta
a končil na 19.737,64 bodu. Zaznamenal tak
nejprudší denní pokles za více než rok.

Regionální index mSCI pro oblast Asie a tichomoří
se ve středu propadl na nejnižší úroveň od loňského
února.

od poloviny června už čínské akcie oslabily

o více než 30 procent, což by mohlo mít na druhou
největší světovou ekonomiku výrazně negativní
dopady. Analytici společnosti Bank of America
merrill lynch předpokládají, že pokles čínského
trhu povede k dalšímu zpomalení hospodářského
růstu, k poklesu fi remních zisků a ke zvýšenému
riziku fi nanční krize.

Čínská komise pro regulaci cenných papírů
ve středu uvedla, že zaznamenala výrazný
nárůst “iracionálních prodejů” akcií. Dodala,
že úřady poskytnou makléřským fi rmám, které
půjčily investorům na nákupy akcií velké množství
peněz, dostatek likvidity, aby byly schopny zmírnit
na trhu “atmosféru paniky”.

Centrální banka sdělila, že podpoří stabilitu
na akciovém trhu a bude situaci “pozorně
sledovat”. Propad cen akcií přiměl Peking
v minulých dnech k řadě opatření na podporu
trhu, včetně embarga na vydávání nových akcií

či snížení úrokových sazeb.

na burzách v Šanghaji a Šen-čenu ve středu
pozastavilo obchodování se svými akciemi
dalších více než 500 firem. Celkově tak již
obchody s akciemi přerušilo kolem 1300 podniků.
to představuje téměř polovinu ze zhruba 2800 fi rem,
jejichž akcie jsou zaregistrovány na čínských
burzách.

Výprodej na čínském akciovém trhu odstartoval
poté, co se indexy od loňského listopadu do
poloviny letošního června více než zdvojnásobily.
Za prudkým vzestupem stáli zejména drobní
investoři, využívající k nákupům akcií vypůjčené 
peníze.

K zahájení výprodeje přispěla vlna nových
akciových emisí, obavy ze zpřísnění pravidel
pro výpůjčky k nákupům akcií, nejistota ohledně
domácí měnové politiky a snaha vybrat si
dosažené zisky před koncem pololetí. Propad
za poslední tři týdny už smazal většinu zisků
předešlých osmi měsíců.

(Převzato a upraveno z www.novinky.cz)

Již v srpnu zveřejní Slovenská inovační
a energetická agentura (SIEA) detailní informace
o poskytování nové podpory pro fovotovoltaické
elektrárny (FVE) a další malé zdroje o výkonu
do 10 kWp. nový dotační program bude mít název
„Zelená domácnostiam”.

Výhodnější podmínky než v minulosti
Podpora se bude na Slovensku poskytovat
prostřednictvím poukázek, které bude vydávat
SIEA. oproti minulosti se kromě podpory nových
instalací FVE počítá v programu „Zelená 
domácnostiam” i s podporou pro inteligentní

systémy řízení výroby a spotřeby energie a taktéž
s podpodrou úložných systémů pro skladování
energie.

“Podmínky a výše podpory budou nastaveny
tak, aby domácnosti měly motivaci investovat
do  kvalitních systémů s přiměřeným výkonem,
delší životností a vyšší účinností přeměny energie
a nepodceňovaly přitom odbornost při instalaci.
Do jaké míry tuto šanci využijí, bude záležet
především na nich, “uvedl ředitel odboru
komunikace a mezinárodní spolupráce SIEA
Eduard Jambor.

Slovenské překvapení:
Nová podpora bude nejen pro střešní FVE,
ale i pro bateriové systémy
Na Slovensku se má během příštích 5 let postavit více než 15 000 nových zelených elektráren
pro domácnosti a fi rmy. Po téměř 20 měsících slibů se Slovensko konečně rozhodlo dát
zelenou další podpoře malých zdrojů pro výrobu ekologické energie. Na podporu nových
malých elektráren získalo Slovensko 45 milionů EUR z fondů EU.

Čínské akcie prudce klesly, pád děsí 
investory víc než Řecko

Čínský akciový trh ve středu výrazně prohloubil pokles a jeho hlavní index tak spadl
na čtyřměsíční minimum. Investoři zřejmě propadli panice a čínských akcií se zbavují
navzdory novým opatřením úřadů ke stabilizaci trhu. Na burzách v Šanghaji a Šen-čenu
ve středu pozastavilo obchodování s akciemi dalších víc než pět stovek fi rem.

www.novagreenenergy.eu
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(převzato z www.solarninovinky.cz)
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Dynamický rozvoje světové fotovoltaiky
má pokračovat i v dalších letech. V průběhu
následujících 4 let se instalovaná kapacita
ve fotovoltaice téměř zdvojnásobí. Je proto  reálné,
že světový instalovaný výkon dosáhne až 540 GW
ve fotovoltaice do roku 2020.

motorem současného a budoucího růstu fotovoltaiky
ve světě jsou trhy v Asii, jižní Africe, Severní

a latinské Americe. Celkem se loni instalovalo
40 GW nových instalací, přičemž 60 % výkonu
připadlo na Asii. největším trhem se stala Čína. 
Silný boom ve fotovoltaice zaznamenaly  USA,
Japonsko, Indie nebo Austrálie. Za celosvětovým
růstem stojí pokles cen solárních instalací. masová
výroba a technologický pokrok vyvolaly pokles
cen až 90% ve srovnání s minulostí. Podle
prezidenta BSW-Solar Carstena Körniga již

Instalovaná kapacita ve fotovoltaice 
překonala 200 GW
Boom světové fotovoltaiky láme rekordy. Podle sdělní německé fotovoltaické asociace
(BSW-Solar) byla v červnu letošního roku překročena magická hranice 200 GW instalovaného
výkonu ve fotovoltaice na celém světě. Přední analytici a také zástupci BSW Solar (německé
solární asociace) očekávají, že jen v letošním roce se zvýší instalované kapacita ve fotovoltaice
až o 55-57 GW.

v současnosti existuje více než 30 zemí na celém
světě, kde výroba solární elektřiny je levnější
než dodávky elektřiny z tradiční sítě. Jen
v samotném německu bylo v posledních letech
zejména na střechách instalováno více než
1,5 milionů elektráren. V jižním německu pokrývá
solární energie až 10 % celkové spotřeby elektřiny.

navíc, v důsledku poklesu cen úložných systémů
stoupá v německu a na celém světě zájem
o využívání baterií ke skladování elektřiny. Proto
se stále více domácnosti stává energeticky
soběstačnými, což způsobuje problémy tradičním
dodavatelům elektřiny.

(převzato a upraveno z www.solarninovinky.cz)

Bill Gates plánuje investovat dvě miliardy dolarů
(téměř 49 miliard korun) do inovací obnovitelných
energetických zdrojů. Americký fi lantrop
do začínajících společností, které vyvíjejí takzvané
zelené technologie, v uplynulých letech vložil
už miliardu dolarů. Gates doufá, že fi rmy zabývající
se například bateriovými systémy nebo příští
generací jaderné energie přijdou s průlomovými
inovacemi, napsal britský list Financial times.
Gatesova největší investice putuje do americké
společnosti terra Power, která bude místo
obohaceného uranu jako energetický zdroj
používat uranové zbytky ze současných
jaderných elektráren. taková elektrárna by mohla
k výrobě energie sloužit až několik desetiletí.

(převzato a upraveno z www.ihned.cz)

Bill Gates investuje do obnovitelných
zdrojů dvě miliardy dolarů


