
FAKTA O FONDU

Forma:  otevřený podílový fond
  kvalifikovaných investorů

ISIN:  CZ0008474053

Datum založení: 29. leden 2013

Velikost fondu: 21,830 mil.EUR

Kapacita fondu: 170 mil. EUR

Třídy podílových
listů:  EUR

Základní měna: EUR, CZK

Administrátor fondu: AVANT investiční
  společnost a.s.

Depozitář fondu: Československá obchodní
  banka, a.s.

Minimální přímý úpis: 125 000 EUR

Následný min.
přímý úpis: 10 000 EUR

Transakční den: první pracovní den v měsíci

Úpis:  měsičně

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 31.8.2014:

NAV  21 830 044 €

ANUALIZOVANÁ
VÝKONNOST            6,01% p.a.

Volatilita                 0,56%
Sharpe Ratio             8,45  

POPLATKY

Vstupní poplatek:     max. 1% (nad 250 tis. bez poplatku)

Výstupní poplatek:   max. 1% (nad 250 tis. bez poplatku)

Správcovské
poplatky:                  1,95%

Výkonnostní
poplatek:                  30% z kladného rozdílu mezi
                  cílovým 11% zhodnocením (před
                  uplatněním správcovského
                  poplatku) a skutečným ročním
                  zhodnocením náleží
                  manažerovi fondu

NOVA Green Energy,
Otevřený podílový fond AVANT investiční společnost a.s.

denominovaný v EUR / cena podílového listů: 31. Srpen 2014 / 0,1071 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

Srpen 2014

FOND

MANAŽERSKÝ KOMENTÁŘ K 31.8.2014

PORTFOLIO:

Výkonnost fondu za měsíc srpen 2014 dosáhla pozitivního
zhodnocení ve výši +0,56% meziměsíčně a směřuje k plánovanému
výsledku 8-9% ročního zhodnocení vkladů investorů po odpočtu
poplatků za správu fondu. Výkonost portfolia za 1-8/2014
přesáhla plánované (auditem definované) výrobní aktivity o víc
než 7,9%.

Rovněž se v srpnu na trhu objevily nové investiční příležitosti
do projektů obnovitelných zdrojů, hlavně v Rumunsku a Bulharsku,
především díky uvolnění opatření dodatečného zadržení tržeb
z daných typů aktivit (hlavně v případě Bulharska). Pro investory
to tedy znamená vyšší akviziční výnosy v porovnání s plánovanými
výnosy.

Management fondu bude tuto situaci vyhodnocovat (neboť

www.novagreenenergy.eu

je závislá na vládních opatřeních různých států) a jeho snahou
bude najít na trhu vhodná aktiva s dostatečnou skrytou hodnotou
při zachování základní podmínky fondu pro již připojené projekty,
generující peníze. Proto definoval 3-7 MW portfolio solárních projektů
v Rumunsku jako vhodné na due diligence a akvizici.

INVESTOŘI:

Partnerské společnosti, se kterými se fond dohodl na své distribuci,
nadále pokračují v úspěšném prodeji podílových listů fondu retailovým
klientům jak v České republice, tak na Slovensku. Potvrdila se tedy
skutečnost, že výkonnost fondu je plánovatelná a nepodléhá vývoji
na akciových a komoditních trzích.

Management fondu od září očekává nástup nových prodejních sítí.
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Mgr. Ing. Pavel Doležal LL.M.
předseda představenstva

+420 724 474 960

Ing. Juraj Dvořák
předseda Investiční komise

+421 905 666 369

DISCLAIMER

KUMULATIVNÍ VÝKONNOST FONDU OD ZALOŽENÍ – NEANULIZOVANÁ

AVANT investiční společnost, a.s.
Koněvova 2660/141
CZ-130 83 Praha 3
www.avantfunds.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 kvalifikované investory, kteří mají znalosti a finanční 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 fluktuaci na finančních 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         Zař          Říj           Lis         Pro            ročně **           

cena                   EUR   2013        -             -              -              -               -          0,0991    0,1001    0,1011    0,1017    0,1020    0,1025     0,1029      
podílového listu          2014    0,1033    0,1037    0,1042    0,1048    0,1054     0,1059    0,1065    0,1071

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

                             2014    0,39%     0,39%     0,48%     0,58%     0,57%     0,47%     0,57%     0,56%              6,01%

* očištěné o manažerské poplatky fondu
** přepočítané na roční základ
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SOUDNÍ DVŮR EU:
STÁTY NEMUSÍ PODPOROVAT ZAHRANIČNÍ
OBNOVITELNOU ENERGII
Tento článek vyšel v příloze ENERGO měsíčníku Odpadové hospodářství, 2014/07.

Podle rozhodnutí Soudního dvora EÚ ze dne
1.7.2014 mohou členské státy podporovat energii
vyrobenou z obnovitelných zdrojů na svém území.
Zároveň ale nejsou povinné podporovat tuto
energii vyrobenou v jiném členském státě, ačkoliv
je to v rozporu se zásadou volného pohybu zboží.

Směrnice č. 2009/28/ES o podpoře využívání
energie z obnovitelných zdrojů umožňuje
členským státům podporovat výrobu zelené
energie. S ohledem na skutečnost, že mají
jednotlivé členské státy rozdělený potenciál
v oblasti energie z obnovitelných zdrojů, využívají
různé systémy podpory výroby této energie, která
se na jejich území z energetických zdrojů vyrábí.

Aktivity národních systémů podpory vyžadují,
aby měly členské státy kontrolu nad účinky svých
národních systémů, ale hlavně nad jejich náklady.
Tato směrnice zavedla také nepovinné mechanismy
spolupráce mezi členskými státy. Pro zabezpečení
účinnosti národních systémů podpory a rovněž
mechanismů pro lepší spolupráci musí mít členské

státy nevyhnutelně možnost určovat, zda a do jaké
míry se jejich národní systémy podpory mají
vázat na energii z obnovitelných zdrojů vyrobenou
v jiných členských státech.

Směrnice v článku 3, bodě 3, uvádí, že členské
státy poskytující pomoc výrobcům mají právo
se rozhodnout, v jakém rozsahu budou podporovat
energii z obnovitelných zdrojů vyrobenou v jiném
členském státě.

Výše uvedená směrnice byla do slovenského
právního řádu převzatá zákonem č. 309/2009
Sb. o podoře obnovitelných zdrojů energie
a vysokoúčinné kombinované výroby.

Slovenský národní systém podpory spočívá hlavně
v podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů
a podpoře výroby elektřiny vysokoúčinnou
kombinovanou výrobou následnými formami:

a)  přednostním:
     1. připojením zařízení na výrobu elektřiny      

        do regionální distribuční soustavy,
    2. přístupem do soustavy,
    3. přenosem elektřiny, distribucí elektřiny
        a dodávkou elektřiny

b) Odběrem elektřiny provozovatelem
    regionální distribuční soustavy, do které
    je zařízení výrobce elektřiny připojené
     za cenu ztrátové elektřiny,

c) Doplatkem,

d) Převzetím odpovědnosti za odchylku
    provozovatelem regionální distribuční
    soustavy.

Výše popsaný systém národní podpory ve
Slovenské republice přímo neváže poskytování
podpory na energii vyrobenou z obnovitelných
zdrojů na území SR či na výrobce se sídlem
ve Slovenské republice. Přesto ale z vlastního
principu systému podpory vyplývá, že půjde
výhradně o elektrickou energii z obnovitelných
zdrojů, vyprodukovanou na území SR. Podpora
tedy spočívá zejména v připojení, přístupu
a přenosu, což by bylo v případě zařízení
na výrobu elektrické energie nacházející se mimo
území slovenského státu z technického hlediska
neuskutečnitelné.
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