
   

Sdělení akcionářům a obchodním partnerům 
NOVA Money Market, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. 
 

V Praze 30. 04. 2021 

 

Vážení akcionáři a obchodní partneři, 

 

po důkladném zvážení všech okolností se rozhodl jediný člen správní rady, společnost REDSIDE 

investiční společnost, a.s., jakožto obhospodařovatel fondu NOVA Money Market, investiční fond 

s proměnným základním kapitálem, a.s. („Fond“), informovat Českou národní banku o mimořádném 

rozhodnutí o dalším opakovaném pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií Fondu 

vydaných k Podfondu 3 a Podfondu 4, a to s účinností od 3. května 2021 na období 2 let (tj. do 3. května 

2023). 

 

Primárním důvodem pro toto opakované pozastavení na období dalších 2 let je pravděpodobný úpadek 

nejvýznamnějšího obchodního partnera Fondu, finanční skupiny Arca Capital, která v současné době 

prochází insolvenčními řízeními své mateřské společnosti Arca Investments, a.s. v České republice a 

reorganizací své klíčové dceřinné společnosti Arca Capital Slovakia, a.s. na Slovensku. Učinili jsme tento 

krok v zájmu ochrany práv a právem chráněných zájmů akcionářů Fondu, protože ohrožení likvidity 

Fondu nadále trvá, mimo jiné  z důvodu probíhajícího insolvenčního řízení za největším dlužníkem 

Fondu, společností Arca Investments, a.s., z důvodu objektivních překážek v uspokojení pohledávek 

Fondu z existujícího zajištění, a z důvodu vyššího počtu očekávaných žádostí o odkoupení investičních 

akcií po případném otevření Fondu, které by Fond nedokázal za současných podmínek ve lhůtách 

uvedených ve statutu uspokojit. Podrobnější informace s vysvětlením důvodů a překážek uspokojení 

pohledávek Fondu vůči společnosti Arca Investments, a.s. jsou k dispozici v  Zápisu o rozhodnutí 

jediného člena správní rady, dostupném na internetových stránkách Fondu v sekci Povinně 

uveřejňované informace. 

 

Ve spojitosti s uplatněním práv Fondu vůči společnosti Arca Investments, a.s. jako dlužníkovi a 

společnosti Silverside, a.s. jako poddlužníkovi (z titulu zástavní smlouvy) jsme učinili celou řadu kroků 

s cílem uspokojit pohledávky Fondu v maximální výši a v co možná nejkratší době. Z právních analýz 

možných způsobů uspokojení pohledávek Fondu však vyplynulo, že možnosti uplatnění práv Fondu ze 

zajištění jsou v současnosti velmi omezené právě s ohledem na probíhající insolvenční řízení, které de 

facto neumožňuje výkon zástavního práva. V praxi pak dalším důvodem faktické nemožnosti výkonu 

tohoto práva jsou obstrukce společnosti Arca Investments, a.s. a Silverside a.s., které neposkytují 

Fondu dostatečnou součinnost, zejména v poskytování dokumentů a informací o stavu zástavy, 

potřebných pro úkony související s výkonem zástavního práva. 

 

Navzdory informacím z posledních týdnů, týkajících se možného zapojení zahraničního investora do 

společnosti Silverside a.s., je v kontextu výše uvedených informací vysoce pravděpodobné, že 

uspokojení pohledávek Fondu bude časově náročné a bude probíhat v rámci insolvenčního řízení či v 

rámci soudního sporu. Obhospodařovatel Fondu nadále analyzuje možná řešení, která by vedla 

k uspokojení pohledávek Fondu. Cílem obhospodařovatele stále zůstává obnovení stability Fondu v co 

nejkratším časovém horizontu. V případě, že se podaří uspokojit pohledávky Fondu v kratší době, 



   

přistoupí obhospodařovatel k obnovení vydávání a odkupování investičních akcií před uplynutím 

stanovené 2leté lhůty. 

 

Děkujeme Vám za důvěru a budeme Vás informovat o dalším vývoji situace. 

 

S pozdravem, 

 

Michal Zachar 

Obchodní ředitel  

REDSIDE investiční společnost, a.s. 


