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Nižší hodnota zhodnocení za posledního čtvrtletí byla ovlivněna vysokým stavem neúročené
hotovosti na rezervním účtu fondu. Na trhu krátkodobých finančních nástrojů nebylo možné najít
vhodné krátkodobé úložiště prostředků připravených k akvizici nových aktiv, které by splňovalo
požadavky fondu na poměr rizika a výnosu. Vedení fondu se rozhodlo držet přebytečnou hotovost
na bankovním účtu i za cenu nižšího výnosu pro fond, aby ochránilo investory před případným
rizikem špatné krátkodobé investice mimo hlavní záběr fondu. V prosinci přibyla do portfolia fondu
aktiva, na jejichž akvizici se pracovalo přes půl roku. Jedná se o elektrárnu na biomasu o tepelném
výkonu 5 MW a elektrickém výkonu 1 MW a o fotovoltaickou elektrárnu o celkovém výkonu
1 MW na území České i Slovenské republiky. Co se dalších akvizic týče, ukončení procesu nákupu
3 bioplynových stanic o celkovém výkonu 2 MW je navázáno na souhlas s transakcí od financující
banky a uzavře se v nebližších dvou měsících. Akviziční proces elektráren na biomasu o celkovém
elektrickém výkonu 16 MW a tepelném výkonu 53 MW dále probíhá s předpokládaným dokončením
v první polovině roku 2017.

Akciové trhy v USA v prosinci i lednu stoupaly a dosáhly nová maxima. Nynější situace poukazuje
spíše na korekci cen. Akciím se dařilo také na evropských, zejména středoevropských trzích,
a rozvíjejících se trzích, jako jsou Brazílie, Čína a Korea. Jednou z klíčových událostí roku 2016 bylo,
že Fed zvýšil základní pásmo úrokové sazby na 0,50 - 0,75 procenta. Očekává se, že v průběhu roku
2017 Fed postupně posune pásmo na 1,25 - 1,50 procenta. Americké ekonomice se daří, míra
nezaměstnanosti klesá a inflace po mnoha letech začala výrazněji stoupat. Co se ČNB týče, vývoj
inflace vede k očekávání konce kurzového závazku v letošním roce, pravděpodobně již ve 2. čtvrtletí.
Výnos německých i českých státních dluhopisů je nadále v záporných hodnotách. Výnos krátkodobého
českého dluhopisu se splatností dva roky se dokonce dostal pod hodnotu švýcarských bondů
na úroveň – 1 procenta.

Finanční výsledky fondu, i navzdory mírnému snížení, prokazují stabilní výkonnost, která není
ovlivněna výkonností a vývojem na domácích či světových finančních trzích. Bereme-li v potaz
velmi nízké až záporné sazby instrumentů, které je možné z hlediska rizikovosti porovnat s fondem
či výkonnost porovnatelných fondů, fond nadále prokazuje, že je vhodným instrumentem pro zachování
a růst hodnoty pro konzervativní investory s delším investičním horizontem.
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equity, podřízený dluh
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generovat pravidelné a udržitelné roční výnosy prostřednictvím investic do projektů s dlouhodobými
odběratelskými smlouvami, osvědčenou technologií a silnými garancemi ze strany dodavatelů

RegIOnÁLnÍ zameRanIe:
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
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cílový výnos
pro investora:

UniCredit Bank Czech 
Republic and Slovakia, a.s.

Arca Capital Slovakia, a.s.

40 000 EUR, 1 000 000 CZK

10 000 EUR, 250 000 CZK

posledních 10 pracovních
dní každého měsíce

měsíčně

měsíčně, podílník má 
právo podat redemaci 
kdykoliv

8 % p.a. (po odečtení
správcovského poplatku)

nav:
nav:
vÝKOnnOst:  
od začátku roku

42 723 690,64 €

1 154 394 121 czK
5,90 %

POPLatKY
vstupní poplatek: max. 3 % (nad 250 tis. € 
bez poplatku). max. nákladovost:
1,95 %. výkonnostní poplatek:
30 % z kladného rozdílu mezi
cílovým 10  % zhodnocením (před
uplatněním správcovského
poplatku) a skutečným
ročním zhodnocením
náleží manažerovi
fondu

vÝKOnnOst:
POSlEDNí AKtUAlIZACE K DAtUMU 31. PROSINEC 2016:

FaKta O FOnDu

podle neauditovaných výsledků, dosáhl fond
v roce 2016 čisté zhodnocení + 5,9 %.

Za prosinec zhodnocení narostlo o + 0,64 %.
od zahájení svého působení v červnu 2013

fond zhodnotil finanční prostředky
investorů o + 27 %. V současnosti ve fondu

probíhá pravidelný roční audit vykonávaný
společností Pricewaterhouse Coopers.
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 KUMUlatiVnÍ VýKonnost FondU od ZaložEnÍ – nEanUliZoVaná

VýKonnost FondU *
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                   led          Úno          Bře           dub          Kvě          Čer          Čer           srp            Zář          říj            lis             pro            ročně **            

 cena podílového listu     €    2013       -               -                -               -                -             0,0991    0,1001    0,1011     0,1017    0,1020   0,1025     0,1029      
            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
             2015     0,1098    0,1105    0,1110   0,1128     0,1133    0,1153    0,1156    0,1163      0,1170    0,1176   0,1182     0,1189
            2016     0,1193    0,1199    0,1204    0,1215      0,1221     0,1227     0,1233    0,1240      0,1243    0,1247    0,1251     0,1259

 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%       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%      0,61%       0,60%      0,51%     0,51%       0,59%          8,98% ****
            2016     0,34%      0,50%      0,42%     0,91%       0,49%       0,49%      0,49%      0,57%       0,24%      0,32%      0,32%        0,64%     5,90%

*očištěné o manažerské poplatky fondu, **přepočítané na roční základ, ***Zhodnocení za rok 2014 nezohledňuje přecenění aktiv za rok 2014 směrem nahoru. Auditovaný výsledek roku 2014 je 7,71 % p.a. ****Zhodnocení za rok 2015
v sobě obsahuje přecenění aktiv z roku 2014. Auditovaný výsledek roku 2015 je 8,2 % p.a.
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Disclaimer 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.

KontaKtnÍ ÚdaJE

REdsidE
inVEstiČnÍ 

spolEČnost, a.s.
V Celnici 1031/4 

110 00 Praha 1
+420 222 500 757

www.redsidefunds.com
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EK tak vyvrací tvrzení o údajné překompenzaci
podpory pro sluneční elektrárny. Rozhodnutí
Evropské komise navazuje na již v listopadu
publikované prohlášení, ve kterém komise
konstatovala, že podpora je v souladu s unijním
právem a podpoří cíle Evropské unie v oblasti
energetiky a klimatu. A to aniž by došlo 
k nepřiměřenému narušení hospodářské
soutěže. 

Klíčové body rozhodnutí o notifikaci podpory
obnovitelných zdrojů v ČR

doba vyplácení podpory trvá po celou dobu
životnosti instalací: pro všechny typy
obnovitelných zdrojů 20 let s výjimkou malých
vodních elektráren, které podporu pobírají
30 let a solárních elektráren dokončených
před rokem 2008, které mají podporu na 15 let.

Solární odvod byl spočítán tak, aby byla
dosažena návratnost podle zákona: jakákoliv
případná „překompenzace“ byla právě tímto
odvodem vyřešena (uvedené tvrzení je v souladu

s pozicí Ministerstva průmyslu a obchodu, které v roce 2013 během
jednání v Poslanecké sněmovně uvedlo, že prodloužení solárního odvodu
ve výši 10 % definitivně řeší možnou překompenzaci podpory). 

prověrka překompenzace pouze pro velké elektrárny
ČR se dobrovolně zavázala provést v případech, kde dochází ke kumulaci
investiční podpory s provozní podporou bez toho, že by byla některá
z nich krácena, vyhodnocení návratnosti těchto projektů po deseti letech
provozu, a to poprvé v únoru 2019. V případě zjištění skutečné překompenzace
u instalací s kumulací podpory by byla jejich další podpora upravena,
a to na základě nezbytné změny souvisejících legislativních předpisů.

Vyhodnocení návratnosti projektů se netýká rozsahu malé podpory,
tedy těch příjemců, jejichž podpora v součtu za tříleté období nepřekročila
200 tis. EUR, tedy typicky například střešních fotovoltaických elektráren.
Souběh provozní a investiční podpory se také z drtivé většiny netýká
solárních instalací.

„Evropská komise vyslovila jednoznačný souhlas s podporou obnovitelných
zdrojů v Česku. Kompletní zpráva Evropské komise navíc říká, že v solární
energetice není žádný problém s nadměrnou podporou. Náš systém podpory
obnovitelných zdrojů je v souladu s právem EU a pomáhá České republice
k energetické nezávislosti a snižování podílu fosilních paliv,“ říká Martin
Sedlák z Aliance pro energetickou soběstačnost.

V pondělí 23.1.2017
vydala Evropská
komise (EK) celý text
rozhodnutí o tzv.
notifikaci podpory
obnovitelných zdrojů
v České republice.
podle analýzy solární
asociace dokument
obsahuje klíčové
sdělení, ze kterého
vyplývá, že podpora
pro solární elektrárny
je nastavena
v oprávněné výši.

Převzato a upraveno ze serveru

z www.solarninovinky.cz

Evropská komise vydala notifikaci pro české 
oZE
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Na začátku roku 2017 je Čína v oblasti čistých energií připravená vystartovat
a dostat se před USA a stát se tak nejdůležitějším hráčem na globálním
trhu tohoto segmentu. Vloni Čína zvýšila své zahraniční investice od
obnovitelných zdrojů o 60 % a dosáhla tak rekordní výše 32 miliard USD
dle poslední zprávy Institutu pro energetickou ekonomiku a finanční
analýzy. tato aktivita zahrnuje 11 nových zámořských investičních projektů
v hodnotě přesahující každý částku 1 miliardu USD.

Nová čínská „Globální funkční strategie pro obnovitelnou energii“ byla
důležitým iniciátorem obrovského navýšení zahraničních investic v roce
2016. Je součástí širšího obrazu zámořských investic. Vloni prokázala

Převzato ze serveru
www.renewableenergyworld.com
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Čína svou regionální sílu vytvořením Asijské infrastrukturální a investiční
banky a finanční podporou směrující do nové rozvojové banky BRICS, která
již poskytla první úvěry, všechny mimochodem do oblasti obnovitelných
energií.

obnovitelné zdroje na vzestupu
Při pohledu na celkovou ekonomiku, nejen na zahraniční investice, Čína
pravidelně podporuje USA v její strategii obnovitelné energie. V roce 2015
investovala víc než 100 miliard USA do čisté energie, tedy víc než dvojnásobek
vlastních investic USA, což zde pomohlo nastartovat obrovský nárůst počtu
pracovních příležitostí. Z celosvětového počtu 8,1 miliónů pracovních
příležitostí v oblasti obnovitelné energie již existuje v Číně 3,5 miliónu,
v porovnání s míň než 1 milionem v USA. Státní energetické úřady Číny
plánují, že nové investice vynaložené v období let 2016 až 2020 vytvoří
13 miliónů pracovních příležitostí v sektoru obnovitelné energie.

Solární panely jsou stěžejním bodem čínské čisté energetiky. Z celosvětového
pohledu je pět ze šesti největších firem vyrábějících solární moduly čínských.
Průměrná cena solárního panelu se v Číně za letošní rok propadla o 30 %.
tento energetický sektor ale nezahrnuje jen solární panely. Čína rovněž
obsáhla daleko komplexnější výrobní procesy, např. elektrická auta. Předstihla
tak USA jako tradiční největší trh na výrobu elektrických vozů ještě v roce
2015, díky více než 200.000 nových registrací vozů. Dvě čínské společnosti,
BYD a CAtl, nyní ze stejné úrovně čelí v tomto sektoru věhlasu tesly a čínská
společnost tainqi lithium se nyní stala celosvětově největším výrobcem
lithiových iontů, důležitého vstupu pro výrobu baterií elektrických vozů.
I přes narůstající podíl obnovitelných zdrojů zůstává procento spotřeby
uhlí v čínském energetickém mixu stále vysoké, s následkem vzniku
klimatických změn a produkci dusivého smogu v některých největších
čínských městech. Elektřině vyráběné z uhlí se často dává přednost před
obnovitelnou energií, což znamená, že určité kapacity na výrobu obnovitelné
energie se tímto promarnily. V polovině roku 2016 se v Číně promrhalo 21 %
větrné energie a produkce solární energie se v severní Číně snížila o 12,1 %.

Dobrou zprávou ale je, že vláda si je těchto problémů vědoma a pracuje
na jejich odstranění. Nedávno stanovila cíl omezit do roku 2020 spotřebu
uhlí na 58 % svého energetického mixu, s poklesem z 64 % v roce 2015. 
Při pohledu na poslední čínský pětiletý ekonomický plán jde Čína tempem,
že je schopná překročit své závazky pro spotřebu uhlíku, přijaté do roku
2020. I tak to ale nestačí. Všechny země, včetně Číny, své emise snižují
nedostatečnou měrou. Potřebujeme předejít vzniku nejnebezpečnější
klimatické změny, neboť každý potřebuje jít vpřed. I když to nejde tak rychle,
Čína kráčí správným směrem a má nakročeno stát se supervelmocí ve výrobě
čisté energie. Navyšování produkce čisté energie v národním rozsahu vede
tuto zemi k vytváření ekonomiky rozsahu, která dál potřebuje vyvážet
nákladově konkurenceschopné energetické výrobky a služby do světa.
USA by naopak mohly brzo posunout opačným směrem.

spolupráce a konkurence
V minulosti USA velmi rychle postupovali při realizaci inovací a využití 

nových energetických příležitostí. Proto se tato
země stala globálním vůdcem v souvislosti se
zemním plynem a i průkopníkem v technologiích
spojených s obnovitelnou energií. Přesto
ale v návaznosti na vyzrávání trhu s čistou
energií musely USA své prvenství postoupit
Číně. Je čas dohonit skóre a tak jednotlivé
US státy a města vzhlížejí vstříc budoucnosti

spojené s čistou energií. Podpora veřejnosti
je důležité na všech úrovních, od investice
do výzkumu a vývoje, až po daňové úlevy pro
zelené investice. Odměna za tuto snahu je
obrovská a zahrnuje nové pracovní příležitosti
i levnou a čistou energii. Solární průmysl USA
je už připraven na tvorbu pracovních míst - dobře
placených, zahrnujících pracovní příležitosti
ve vlastní výstavbě a výrobě. Předmětný
sektor takto roste 12 krát rychleji než celková
ekonomika země. Mezi USA a Čínou se ale na trhu
s čistou energií nejedná jenom o konkurenci.
Kromě toho funguje i mnoho případů spolupráce.
tyto dva celosvětoví hospodářští giganti
spolupracují na úrovni států se začleněním
různých partnerství mezi soukromým a veřejným
sektorem. Rovněž se mnoho společností USA
zapojilo do čínských projektů na výrobu čisté
energie. Například GE se partnersky spojila
s korporací State Grid Corp., jednou z obrovských
čínských podniků na výrobu elektřiny k vypracování
norem pro chytré rozvodné sítě na území Číny.
Goldwind, čínský výrobce větrných turbín, postavil
a zafinancoval větrnou farmu s kapacitou 20 MW
v Montaně ve spolupráci se zástupci státu.

USA ještě tempo neztratily, ale pokud bude
současná tendence pokračovat, nechá je Čína
daleko za sebou. Postoj ekonomika USA je
spojen se snahou vytěžit z již vynaloženého
velkého úsilí. USA si nemohou dovolit promarnit
příležitosti spojené s výrobou čisté energie. 


