
FAKTA O FONDu

Forma:  otevřený podílový fond
  kvalifikovaných investorů

ISIN:  CZ0008474053
  CZ0008474673

Datum založení: 29. leden 2013

Velikost fondu: 35,604 mil. EUR
  962,747 mil. CZK

Kapacita fondu: 170 mil. EUR
  4,68 mld CZK

Třídy podílových
listů:  EUR, CZK

Základní měna: 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  EUR 125 000
přímý úpis:  CZK 3 500 000

Následný min. 10 000 EUR
přímý úpis: 250 000 CZK

Transakční den: posledních 10 pracovních
  dní každého měsíce

Úpis:  měsíčně

Redemace: měsíčně, podílník má
  právo podat redemaci
  kdykoliv

Cílový výnos
pro investora: 8-9 % p.a. (po odečtení
  správcovského poplatku)

VÝKONNOST:
PoSlEDní AKtUAlIZACE K DAtUmU 30. DUBEn 2016:

NAV                  35 604 556 €
NAV                  962 747 190 CZK

VÝKONNOST
od začátku roku        2,18 %
   
POPLATKY

Vstupní poplatek:     max. 3 % (nad 250 000 €
                  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.

cena podílového listu k 30. duben 2016 denominovaný v EUR: 0,1215 EUR
               denominovaný v CZK: 1,0718 CZK

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

DUBEn 2016

FOND
www.novagreenenergy.eu

1/3

MANAžERSKý KOMENTÁŘ K 30. DubEN 2016

V měsíci dubnu společnost KPmG Česká republika provedla audit  fondu
za rok 2015. Za měsíc duben fond vykázal celkové čisté zhodnocení
investovaných prostředků ve výši 0,91%. tato hodnota se skládá
ze standardního zhodnocení portfolia v dubnu o  0,46 %  a z hodnoty
přecenění aktiv fondu k 31.12. 2015 směrem nahoru  o 0,45%. 

od počátku roku 2016 fond dosáhl zhodnocení + 2,18 % a od zahájení
svého působení v červnu 2013 fond zhodnotil finanční prostředky investorů
o  + 22,6 %.

Auditovaný výsledek fondu za rok 2015 vykázal čisté zhodnocení
pro investory na úrovni 8,25 % p.a. toto číslo se liší od zhodnocení roku
2015 uvedeného v tabulce Výkonnost fondu na druhé straně klientského
reportu. tabulka Výkonnost fondu v reportu vychází z hodnot podílových
listů. Zahrnuje tedy i výsledky přecenění aktiv fondu, které jsou známé vždy
v dubnu při ukončení auditu za přechozí rok, ale vztahují se k hodnotě aktiv
v minulém roce. Dle hodnot podílových listů fond v roce 2015 vykázal čisté
zhodnocení pro investory ve výši  8,98 % p.a. V souladu s předchozím
je v této hodnotě zahrnuto již zmíněné přecenění aktiv směrem nahoru,
které se vztahuje k předchozímu roku 2014 (hodnota přecenění aktiv
za rok 2014 se promítla do výsledku 4/2015 a hodnota přecenění aktiv
za rok 2015 je obsažena ve výsledcích měsíce  4/2016). 

Výkonnost portfolia v dubnu je v souladu s energetickými audity projektů.
Probíhá příprava dokumentace k nákupu do fondu u 3 mW bioplynové
elektrárny. Akviziční proces dalších 7 mW bioplynových stanic, 5 mW biomasy
a malé fotovoltaické elektrárny probíhá dle plánu. 

Americké i evropské akciové trhy se se v dubnu vyvíjely smíšeně. Akciový
index S&P 500 posílil v dubnu o 0,3 %, technologický index nasdaq oslabil
o 1,9 % a Dow Jones Index posílil o 0,5 %. V západní Evropě došlo
k mírnému růstu o 1,2 %, střední Evropa poklesla o 4,4 % hlavně z důvodu

pádu polských akcií. 

trhy rozvíjejících se zemí zaznamenaly v dubnu výrazné nárůsty, které byly
taženy primárně růstem cen komodit (ropa v dubnu vzrostla o 19,8 %
a stříbro o 15,6 %). nejvíc rostly ruské trhy, zejména díky ropě. Velký
růst zaznamenaly i trhy Brazílie, kde po mnohých korupčních skandálech
senát odvolal prezidentku Rouseffovou. Z tamního akciového indexu 
Ibovesty se letos stal druhý nejvýkonnější index na světě, kdy vzrostl o více
než 22 % a z brazilské měny realu tak učinil jednu z nejvíce sílících měn
na rozvíjejících se trzích - real oproti dolaru vzrostl o cca 14 %. Uklidnily
se také obavy ohledně Číny, když byla v dubnu zveřejněna lepší data,
než se očekávalo, a to především v klíčové průmyslové produkci.

Finanční výsledky fondu i nadále prokazují stabilní výkonnost
a zároveň nejsou ovlivněny  výkoností a vývojem na domácích
či světových finančních trzích. 
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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.

KuMulATIVNÍ VýKONNOST FONDu OD ZAlOžENÍ – NEANulIZOVANÁ

VÝKONNOST FONDu *

                   led        Úno        bře         Dub         Kvě        Čer          Čer         Srp         Zář          Říj           lis         Pro            ročně **            

            2013        -             -              -              -              -         0,0991    0,1001    0,1011     0,1017    0,1020    0,1025    0,1029      
cena 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    0,1156    0,1163     0,1170    0,1176    0,1182    0,1189
            2016   0,1193   0,1199     0,1204    0,1215         -              -              -              -              -              -              -               -         

                             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%     0,26%     0,61%     0,60%     0,51%     0,51%     0,59%           8,98% ****
            2016   0,34%    0,50%      0,42%     0,91%           -              -             -              -              -               -             -               -      6,51%
*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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Britská poradenská společnost Solar media
ve svém reportu „PV manufacturing & technology
Report“ uvedla, že hlavní světoví výrobci budou
letos investovat rekordní částku ve výši 5,3 miliard
USD do nových výrobních kapacit. Růst
kapitálových investic do nových výrobních
technologií je způsoben 2 faktory. V prvé řadě
je to nutnost modernizace stávajících výrobních
kapacit solárních článků a panelů s důrazem
na vysoký výkon. Druhým důvodem růstu
kapitálových investic je nutnost umístění nových
výrobních kapacit mimo Čínu, což si vynutilo
rozhodnutí USA a EU o uvalení dumpingu
na dovoz levných solárních panelů. Pro mnohé
čínské výrobce je nutné reagovat na boom

fotovoltaiky v Jižní a Severní Americe, kde
se nacházejí nové trhy s velkým potenciálem.

na rostoucí poptávku reaguje i jedna z největších
čínských společností JA Solar, která patří mezi
5 největších světových výrobců solárních článků
a panelů. na začátku května JA Solar oznámila,
že  zahájila výrobu vysoce výkonných solárních
panelů ve své nejnovější továrně v Xingtai v Číně. 

nová továrna na solární panely ve městě Xingtai
má roční výrobní kapacitu 1,5 GW a je vybavena 
plně automatizovanými výrobními linkami,
které využívají nejnovější technologie výroby
panelů. toto zařízení je schopno vyrábět panely

Sektor výroby fotovoltaických panelů letos zaznamená rekordní investice do zpracování
polysilikonu a waferů a rovněž do výroby fotovoltaických článků a panelů. Kapitálové
investice do nových výrobních zdrojů a technologií porostou v roce 2016 až 60% tempem
oproti roku 2012, kdy kapitálové investice dosáhly nejnižší úrovně za předchozích 6 let.

s 60 a 72 články, především s využitím vysoce
výkonných článků typu PERC společnosti JA Solar. 

Plně automatizované výrobní linky na výrobu
standardních panelů s 60 a 72 články významně
zvyšují produktivitu tohoto zařízení. nová továrna
je navržena tak, aby integrovala všechny provozní
sekce, včetně montáže panelů, následného
měření a testování a skladovacích prostor pod
jednou střechou, což je energeticky značně
úspornější. Kromě JA Solar do nových výrobních
kapacit investuje i další přední světový výrobci
panelů, ke kterým patří Canadian Solar, Hanwha
Q CEllS, JinkoSolar a trina Solar. Jejich podíl
na investicích do nových výrobních technologií
dosáhne letos až 30 %. následovat je budou
i další velcí výrobci panelů (SunPower, First Solar,
lG Electronics).

(převzato a upraveno z www.solarninovinky.cz)

5 miliard dolarů: Výrobci solárních panelů masívně 
investují do nových výrobních kapacit

V nedávné době liang Zhipeng, zástupce ředitele oddělení nových a obnovitelných
energií při národním čínském energetickém úřadu sdělil, že seznam čínských ukázkových
projektů v oblasti „koncentrované solární energie“ (CSP)  uvádí celkovou kapacitu
ve výši 1GW a že k tomu bude brzy formálně vydán příslušný cenový sazebník výkupních
tarifů elektřiny (FIt). Předmětný sazebník FIt by podle národního energetického úřadu
neměl zahrnovat sazbu pod 1,18,- RmB (Čínský jüan) za 1kWh.

odborníci na solární průmysl hlásí, že Čína by ráda připojila do svého energetického
mixu i víc „koncentrované solární energie“ (CSP). K zvládnutí tohoto růstu vydá země
Sazebník výkupních tarifů elektřiny (FIt) se sazbou ve výši 1,18,- RmB / kWh (18 US centů
/ kWh). na tuto výši subvence developeři v oblasti „koncentrované solární energie“
určitě zareagují.
           (Převzato a upraveno z www.renewableenergyworld.com)

Čína zveřejní sazebník výkupních tarifů elektřiny
ze zdrojů produkujících “koncentrovanou solární energii”
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