
FAKTA O FONDu

Forma:  otevřený podílový fond
  kvalifikovaných investorů

ISIN:  CZ0008474053

Datum založení: 29. leden 2013

Velikost fondu: 32,804 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.

Investiční manažér: 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 31. lEDEn. 2015:

NAV  32 804 312 €

VÝKONNOST
od začátku roku        0,64% p.a.

Volatilita                 0,64%
Sharpe Ratio             8,45  

POPLATKY

Vstupní poplatek:     max. 2% (nad 250 tis. bez poplatku)

Správcovské
poplatky:                  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: 31. leden 2015 / 0,1098 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

lEDEn 2015

FOND
www.novagreenenergy.eu
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MANAžERSKý KOMENTÁŘ K 31.1.2015

POrTFOLIO:

Výkonnost fondu za měsíc leden 2015 dosáhla pozitivní + 0,64% meziměsíčně.
Pozitivní rozdíl mezi prosincovým a lednovým meziměsíčním zhodnocení
je možné, mimo jiné, přičíst faktu, že v prosinci se do zhodnocení promítly
náklady spojené se změnou depozitáře a správce fondu. Za situace, kdy
je fond pořád ve fázi naplňování, se jedná o velmi pozitivní meziměsíční
výsledek. 

Portfolio fondu se v nejbližších dnech rozroste o dalších 5,5 mW solární
elektrárny na Slovensku. V dalších měsících jsou plánované akvizice
jak šesti bioplynových stanic o celkovém výkonu 6 mW, tak vodních
a solárních elektráren v regionu CEE.

INVESTOŘI:

V prosinci vstupila do fondu svojí investicí bankovní skupina J&t a dále
se během ledna fond úspěšně prodává soukromým neprofesionálním
klientům. Pokračují jednání s institucionálními klienty v České i Slovenské
republice i s partnerskými sítěmi či partnerskými organizacemi. Za významné
plus se považuje rozšíření o možnost investování  v české koruně. 

Registrace pro prodej podílových listů v Rakousku by měla být dokončena
během prvního čtvrtletí .

VýhlED 2015:

Cíle fondu pro rok 2015 jsou pokračovat v dosahování plánovatelných
výnosů nad úrovní bankovních vkladů, nárůst nAV fondu na 80 mil. EUR
a udržení kvality portfolia aktiv.
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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 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.

KUMUlATIVNÍ VýKONNOST fONDU OD ZAlOžENÍ – NEANUlIZOVANÁ
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                     Čer      Srp       Zář         Říj        lis         Pro      led      Úno      Bře       Dub     Kvě      Čer      Čer      Srp       Zář       Říj        lis       Pro      led
                       2013              2014           2015

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    0,105      0,1059    0,1065    0,1071    0,1078     0,1081    0,1088    0,1091***
listu            2015    0,1098       -              -             -               -               -              -             -              -             -               -               -       

                             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%        -              -             -               -               -              -             -              -             -               -               -                 n.a.
*    očištěné o manažerské poplatky fondu
**   přepočítané na roční základ
*** prosinec finální čísla 
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Za dva týdny má světlo světa spatřit návrh
na vytvoření energetické unie, díky které má EU
lépe obstát ve složité geopolitické situaci
i konkurenci světové ekonomiky. místopředseda
Evropské komise maroš Šefčovič chce novou
strategii připravit do 25. února. na březnovém
summitu EU se pak k dokumentu budou poprvé
vyjadřovat lídři členských zemí. Energetická unie
nemá stát jen na plynovodech, ropovodech
  a hledání nových zdrojů energie. Kvůli zvyšování
     energetické bezpečnosti mají členské země podle
       Komise zlepšovat svou spolupráci i na poli
             dopravy, zemědělství, obchodu nebo vědy.

SPOlEČNĚ TO PůJDE lÍP
„Výstižnější by bylo, kdyby se tento klíčový
evropský projekt jmenoval‚ energetická a klimatická
unie nebo dokonce‚ klimatická a energetická 
unie“, připomíná vlivná bruselská bloggerka
Alice Stollmeyerová fakt, že evropská energetická
politika je navíc nerozlučně spjata s bojem proti
klimatickým změnám. na svém blogu zveřejnila
dokument, který údajně unikl z Komise a obsahuje
základní body chystaného návrhu. Z materiálu
vyplývá, že jedním z hlavních důvodů, proč EU
energetickou unii potřebuje, je právě klimatická
politika, na kterou se v posledních letech významně

soustředila. „Evropa nemá jinou možnost: jestli
bude pokračovat ve svém dosavadním směřování,
bude se potýkat s hospodářskými, společenskými
a environmentálními náklady, které způsobuje
rozdělení na národní energetické trhy. to ještě
zdůrazní výzvy, jaké přechod k nízkouhlíkové
ekonomice přináší“, píše se v údajně leaknutém
materiálu.

PĚT PIlÍŘů ENERGETICKé UNIE
Šefčovič minulý týden představil základní představu
o tom, kam by měla EU se svou energetickou
unii směřovat. Ve středu ji probíral s ostatními
komisaři v Bruselu, v pátek pak s ministry, šéfy
energetických firem i zástupci neziskových
organizací na konferenci v lotyšské Rize. Vystoupil
tam i jeho „podřízený“ komisař pro energetiku
a klima miguel Arias Cañete.
           (převzato z www.euractive.cz)

Energetická unie:
snižování emisí a zelenání se EU nezbaví

Dlouhé řady solárních panelů se opět stávají
zajímavou investicí. Koncem loňského roku ožil
zájem o odkup elektráren, které vyrostly během
solárního boomu let 2009 a 2010. mezi kupujícími
lze najít známější jména – třeba Pražskou
energetiku či skupinu J&t. motivace kupujících
se různí, často jim však jde o relativně bezpečné
uložení peněz s předpokládaným zhodnocením
sedm procent ročně. 

Pražská energetika (PRE) skupuje hotové

fotovoltaické elektrárny již čtvrtým rokem. Celkem
tak již má PRE ve svém vlastnictví sluneční
elektrárny o výkonu téměř 19 megawattů, a pronikla
tím do desítky největších majitelů těchto
energetických zdrojů v Česku. Pražská energetika
se netají tím, že hledá další investiční příležitosti
v oboru obnovitelné energetiky. naopak skupina
J&t loni na podzim pořídila pro svůj fond
kvalifikovaných investorů čtvrtou a zřejmě již
poslední elektrárnu. J&t FVE uzavřený podílový
fond tak nyní vlastní fotovoltaické panely o výkonu

16,2 megawattu.

(Převzato a upraveno z týdenníku Ekonom,
vydání 15.01.2015)

SOlÁRNÍ ByZNyS SE KONCENTRUJE
Investování do fotovoltaiky znovu ožívá. Kapitálově silnější společnosti
skupují elektrárny od podnikatelů, kteří je před více než čtyřmi lety postavili. 

Začínají se rýsovat obrysy evropské energetické unie. Komise se snaží provázat bezpečnost
dodávek se snižováním spotřeby energie a využíváním obnovitelných zdrojů. K tomu ovšem
EU potřebuje funkční energetický trh a také injekci pro výzkum a inovace. Navíc nesmí
zapomínat na životaschopnost své ekonomiky a podniků. Na jakých základech bude
energetická unie stát?
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