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LISTOPAD 2016

FOND

Hodnota zhodnocení v listopadu, podobně jako v září a říjnu, byla ovlivněna vysokým stavem
neúročené hotovosti na rezervním účtu fondu. Výkonnost fondu se ke konci roku dostane na svou
dlouhodobě predikovanou úroveň kolem 7 % p.a.. Přebytečná část rezervního fondu bude použita
na nákup aktiv a financující banky by dle plánu měly uvolnit přebytečnou hotovost drženou na účtech
elektráren. Výkonnost portfolia v listopadu byla na úrovni energetického auditu. V posledních
měsících roku projevily zvýšený zájem o fond institucionální investoři v rámci EU, se kterými fond
jedná o vstupu.

Hlavní úsilí ve fondu se v listopadu soustředilo na finalizaci nákupu nových aktiv do portfolia fondu.
V prosinci se portfolio fondu rozšíří 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. V lednu 2017 přibydou 3 bioplynové stanice o celkovém výkonu 2 MW umístěné na Slovensku.
Dále se intenzivně pracuje na akvizici elektráren na biomasu o celkovém elektrickém výkonu 16 MW
a tepelném výkonu 53 MW, které dokončení se plánuje v první polovině roku 2017.

Dění na trzích bylo ovlivněno vítězstvím Donalda Trumpa v prezidentských volbách. Americké akcie
zaznamenaly svá nová maxima a americký akciový index skončil v listopadu na + 3,4 %. Trump
plánuje snižování daní a zvyšování výdajů na infrastrukturu a obranu zejména pomocí navýšení
státního dluhu, chce zavádět ochranářská opatření proti imigraci a levným dovozům z Mexika a Číny.
Dalšími plánovanými kroky jsou například deregulace v sektoru financí, farmacie nebo těžby fosilních
paliv, na úkor obnovitelných zdrojů. Od zvolení Trumpa začala prudce klesat cena zlata. Nejvýznamnějším
důvodem je jeho silná expanzivní fiskální politika. Tato prudce zvyšuje inflační očekávání a tím i vyšší
pravděpodobnost většího zvýšení úrokových sazeb. Ty zase posilují dolar, který tlačí ceny zlata dolů.
Dalším důvodem je zvyšování důvěry investorů vůči akciím a tedy nižší zájem o bezpečná aktiva.
Jak v říjnu, i v listopadu jsme mohli sledovat klesání cen vládních dluhopisů napříč trhem včetně
regionu střední Evropy. 

Finanční výsledky fondu prokazují stabilní výkonnost, která není ovlivněna výkonností a vývojem
na domácích či světových finančních trzích. Fond je svým zaměřením vhodným instrumentem
pro zachování a růst hodnoty pro konzervativní investory s delším investičním horizontem.
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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 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

Forma:

ISIN:

Datum založení:

Velikost  fondu:

Kapacita fondu:

Třídy
podílových listů:

Základní měna:

Administrátor fondu:

otevřený podílový fond
kvalifikovaných investorů

CZ0008474053  
CZ0008474673

29. leden 2013

42,297 mil. EUR
1,144,570 mil. CZK

170 mil. EUR
4,68 mld CZK

EUR, CZK

CZK

REDSIDE investiční  
společnost, a.s.

Depozitář fondu:

General advisor:

Min. přímy úpis:

Následný min.
přímy úpis:

Transakční den:

Úpis:

Redemace:

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

42 297 515 €

1 144 570 753 CZK
5,20%

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 30. LISTOPAD 2016:

FAKTA O FONDU

Od počátku roku 2016 fond dosáhl
zhodnocení + 5,2 % a od zahájení svého
působení v červnu 2013 fond zhodnotil

finanční prostředky investorů o + 26,2 %.
Za listopad zhodnocení narostlo o +0,32 %. 
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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

 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%      6,00%

*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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Od roku 2008 cena solárních panelů klesla
o celých 80 procent, a proto se v mnohých
zemích světě vyplatí investovat do výroby
solární energie i bez finanční podpory. Za pokles
cen může především výroba v Číně, která je
v současnosti největším fotovoltaickým trhem
světa a současně se zde vyrábí téměř 80%
světové produkce solárních panelů.

Podle analýzy BNEF jsou náklady na vybudování
solární elektrárny v rozvojových zemích nižší
než postavení nové větrné elektrárny. Obdobný
trend sledujeme rovněž ve Spojených státech,
kde v průběhu letošního roku klesla cena
solárních projektů o více než 30 % na 1,5 dolaru
za watt. Ve většině vyspělých zemích je však
zatím zelená energie stále dražší než tradiční
zdroje energie.

Nový rekord
Letošní rok bude patrně také prvním, kdy
instalovaný výkon nově spuštěných solárních
zdrojů překoná výkon nových větrných elektráren.

Podle odhadů BNEF instalovaný výkon solárních zdrojů dosáhne úrovně
70 GWh oproti 59 GWh u větru. Největší množství investic do obnovitelných
zdrojů míří v současnosti do rozvojových zemí. Projekty v rozvojových zemích
reprezentuje například aktuální výstava budoucí největší solární elektrárny
na světě, která roste v Tamilnádu v Indii. Více než 2,5 milionu fotovoltaických
modulů s celkovým výkonem 648 megawattů dodá osm firem z Číny,
ale také Itálie. 

Současně však rozvojový svět přeje takzvaným ostrovním systémům, které
obsahují solární instalace v řádu kilowattů. Trh s řešeními, často se opírající
o startapové společnosti, dosáhl loni na instalace za 450 milionů dolarů.

Slunce vytlačuje uhlí z energetického mixu
„Investice do solárních elektráren byly ještě před sedmi lety v podstatě 
na nule a dnes jsou solární elektrárny nejvíce instalovaným obnovitelným
zdrojem ve světovém měřítku. Velkou zásluhu na rozvoji fotovoltaiky
má samozřejmě Čína, jak z pohledu vlastních instalací, tak i financování
solárních projektů v zahraničí,“ prohlásil Michael Liebreich, ředitel BNEF.

Solární energetika je v současnosti nejrychleji rostoucím zdrojem energie
ve světě. Průběžně uplatňované inovace a růst trhu tlačí cenu fotovoltaických
elektráren dolů a to tak, že solární instalace začínají v mnoha zemích
světa konkurovat výrobě elektřiny z uhlí. 

Podle aktuálního
průzkumu agentury
Bloomberg New Energy
Finance (BNEF)
je letošní rok
zlomovým z pohledu
solární energie, protože
tento alternativní zdroj
se letos stal poprvé
své historii v 58 zemích
světa nejlevnějším
obnovitelným zdrojem
energie.

Převzato

z www.solarninovinky.cz

Fotovoltaika se stává nejlevnějším zdrojem 
zelené energie

Evropská komise dne 22. prosince 2016
navrhla zachovat restriktivní podmínky
pro dovoz čínských fotovoltaických produktů
do členských zemí EU o další dva roky.
Znamená to pokračování současné politiky
minimálních dovozních cen (MDC)
na solární články a panely a kvóty
ve výši 7 GW ročně.

EVROPSKÁ KOMISE NAVRHUJE 
PRODLOUŽENÍ DOVOZNÍCH
CEL NA ČÍNSKÉ
PANELY O 2 ROKY
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V roce 2013 byly ze strany EU zavedeny omezení na dovoz solárních panelů
z Číny. Evropská komise tak reagovala na žádost Svazu evropských výrobců
solárních panelů EU ProSun, který tvrdí, že čínští výrobci prodávají solární
zařízení pod výrobními cenami. Proto čínští výrobci ovládli 80 % evropského
trhu. V rámci restriktivní politiky EU na dovoz levných panelů z Číny byla
stanovena minimální prodejní cena pro solární panely (cca 0,55 €/Wp)
a bylo zavedeno omezení množství solárních panelů, waferů a fotovoltaických
článků prodávaných v Evropě ve výši 7 GW ročně.

Prosincové rozhodnutí Evropské komise konstatuje, že ukončení těchto
opatření by pravděpodobně nezabránilo Číně pokračovat v dotování svých
panelů a mohlo by způsobit růst objemu dovážených solárních článků
a panelů za dumpingové ceny. Proto komise navrhuje prodloužení stávající
restriktivní politiky o další dva roky.

Snížení minimálních dovozních cen
Evropská komise však také reagovala na vývoj trhu a pokles cen solárních
panelů na světových trzích. V návrhu na prodloužení restriktivních opatření
na dovoz solárních panelů z Číny do EU se proto počítá se snížením
minimálních dovozních cen (MDC) ze současných 0,55 €/Wp na 0,46 €/Wp.

V podstatě by to představovalo 18% pokles MDC oproti současnosti. O nové
úrovni MDC již informovala Čínská obchodní komora (CCCME) své členy,
kterými jsou výrobci panelů. Výše uvedená MDC ve výši 0,46 €/Wp na dovoz
čínských solárních panelů je stanovena na základě tzv. Bloomberg indexu.
Tento index vydává agentura Bloomberg New Energy Finance, která se
zabývá průzkumem vývoje cen solárních panelů. 

Rozhodnutí padne v březnu 2017
Poslední rozhodnutí Evropské komise vyvolalo rozporuplné názory odborné
veřejnosti v Evropě. Zatímco evropští výrobci panelů sdružení v ProSun
přivítali toto stanovisko komise, opačného názoru je Evropská solární

asociace SolarPower Europe (SPE).

Podle SPE rozhodnutí komise nepřispěje k dalšímu rozvoji udržitelného
solárního sektoru v Evropě. Asociace nyní doufá, že její názor podpoří
i členské země unie. „V letošním roce 36 evropských solárních asociací,
které zastupují 120 tisíc společností a 1,3 milionů pracovních míst, vyzvalo
Evropskou komisi k ukončení obchodních opatření na dovoz čínských
panelů,“ uvedl James Watson, generální ředitel SPE.

Podobný názor zastává například i Solární asociace „Zrušení subvencí
bude mít pozitivní dopad na celé odvětví i na ekonomiku. Solární technologie
se stane dostupnější, což navýší poptávku, která je nyní uměle snižována.
Dalším pozitivním dopadem bude nárůst zaměstnanosti, neboť firmy
zabývající se projektováním a instalacemi malých solárních elektráren
budou nabírat nové zaměstnance,“ uvedla Veronika Knoblochová, která
je prezidentkou Solární asociace. 

Naopak, EU ProSun tvrdí že současný pokles evropského fotovoltaického
trhu není způsoben restriktivními opatřeními na dovoz solárních panelů
z Číny, ale politickými rozhodnutími, a to zejména snížením podpory
pro OZE. 

„Evropští výrobci solárních panelů nyní mají vedoucí roli v oblasti kvality,
životnosti, účinnosti a udržitelnosti solárních článků a modulů. Ukončení
restriktivních opatření by ohrozilo další existenci evropských výrobců
v kontextu masivních čínských výrobních kapacit a neférového by tisíce
vysoce kvalifikovaných dělníků přišlo o svou práci a významné investice
v oblasti výzkumu a vývoje z posledních let by byly zcela ztraceny,“ uvedl
Nitzschke, prezident iniciativy EU ProSun. Definitivní rozhodnutí o ukončení
či prodloužení restriktivních opatření na dovoz čínských solárních panelů
do EU má padnout do března 2017. Musí být navíc potvrzeno i ze strany
členských států EU.
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