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ČervenEC 2016

FOND
FAKTA O FONDu

Depozitář fondu:
		

UniCredit Bank Czech
Republic and Slovakia, a.s.

General advisor:

Arca Capital Slovakia, a.s.

ISIN:		
CZ0008474053
		CZ0008474673

Minimální		
přímý úpis:

EUR 40 000
CZK 1 000 000

Datum založení:

29. leden 2013

Velikost fondu:
		

36,758 mil. EUR
993,591 mil. CZK

Následný min.
přímý úpis:

10 000 EUR
250 000 CZK

Transakční den:
		

posledních 10 pracovních
dní každého měsíce

Úpis:

měsíčně

Redemace:
		
		

měsíčně, podílník má
právo podat redemaci
kdykoliv

Administrátor fondu: REDSIDE investiční
		
společnost, a.s.

Cílový výnos
pro investora:
		

8-9 % p.a. (po odečtení
správcovského poplatku)

INVESTIČNÍ STRATEGIE:

Primární investiční zaměření:

equity, podřízený dluh

projekty obnovitelných zdrojů energie:

Forma:		
		

otevřený podílový fond
kvalifikovaných investorů

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

EUR, CZK

Základní měna:

CZK

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

		

- Solární elektrárny

		

- Větrné elektrárny

		

- Malé vodní elektrárny

		

- Výroba energie z odpadů

		

- Kombinovaná výroba tepla

		

a elektrické energie

		

- Bioplynové stanice

		

- Elektrárny na bázi biomasy

VÝKONNOST:
Poslední aktualizace k datumu 31. ČervenEC 2016:

NAV
NAV

36 758 845 €
993 591 583 CZK

VÝKONNOST
od začátku roku

3,7 %

POPLATKY
Vstupní poplatek:
Maximální
nákladovost:
Výkonnostní
poplatek:

max. 3 % (nad 250 000 €
bez poplatku)
1,95 %
30 % z kladného rozdílu mezi
cílovým 10 % zhodnocením (před
uplatněním správcovského
poplatku) a skutečným ročním
zhodnocením náleží manažerovi
fondu

Manažerský komentář k 31. ČervenEC 2016
Za měsíc červenec fond vykázal čisté zhodnocení investovaných prostředků
ve výši +0,49 %. Od počátku roku 2016 fond dosáhl zhodnocení + 3,7 %
s výhledem na koncoroční zhodnocení na úrovni 7,8 % p.a.. Od zahájení
svého působení v červnu 2013 fond zhodnotil finanční prostředky investorů
o + 24,4 %.
Výkonnost portfolia v červenci byla 4 % nad úrovní energetických auditů.
Ve fondu se ukončuje akviziční proces tří bioplynových elektráren a jedné
elektrárny na biomasu s předpokládaným zařazením aktiv do portfolia
fondu v září. Americké i evropské akcie skončily v červenci se ziskem
3,6 %. Evropský index zůstává od počátku roku ve ztrátě více než 8 %.
Rozvíjející se trhy vzrostly o cca 5 %.
Centrální banka Velké Británie se rozhodla snížit úrokové sazby po sedmi
letech na rekordní minimum 0,25 % a zavázala se nakoupit britské státní
a korporátní dluhopisy v celkové výši 170 miliard liber. FED kvůli obavám
ze spomalení růstu pod vlivem Brexitu průbežne odložil zvyšování sazeb,
pravděpodobně až na příští rok.
Rozhodnutí Británie o vystoupení z Evropské unie zvýraznilo problémy,
se kterými se dlouhodobě potýká Itálie. V případě dalšího spomalení italské
ekonomiky, která od přijetí eura v roce 2002 roste jen velmi pomalu, hrozí
zažehnutí bankovní krize. Italské banky už léta drží vysoký podíl nesplácených
úvěrů. Jejich poměr na celkovém objemu úvěrů se v poslední době výrazně
zvýšil a začíná se přibližovat k 20 procentům. Špatných úvěrů, tedy úvěrů
u kterých je splácení ohroženo, už nyní drží italské banky třikrát více,
než bylo špatných úvěrů na vrcholu finanční krize v USA. Další zpomalení
ekonomického růstu v Evropě by tak na italské banky tvrdě dolehlo - lidé
i firmy by se začali ještě více opožďovat se splácením svých dluhů nebo
by je přestali splácet docela.

První odhad inflace v eurozóně týden před zářijovým zasedáním zůstal
na nízkých 0,2 % (meziroční růst) a zaostal tak za tržním očekáváním.
Hlavním scénářem ECB zůstává ukončování kvantitativního uvolňování
od druhého kvartálu 2017. Slabší inflace může toto rozhodnutí posunout
i o 6 měsíců. Pokud by mělo k prodloužení QE dojít, musela by ECB v září
představit sérii opatření uvolňující striktní pravidla omezující skupování
dluhopisů do bilancí ECB (limity pro výnos, kapitálový klíč, a další)...tak,
aby byla vůbec schopna v QE pokračovat.
Finanční výsledky fondu nadále prokazují stabilní výkonnost, která
není ovlivněna výkoností a vývojem na domácích či světových
finančních trzích. Fond se svým zaměřením a nastavením jeví jako
ideální instrument pro zachování a růst hodnoty pro konzervativní
investory s delším investičním horizontem.
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VÝKONNOST FONDu *

cena podílového
listu

€

výkonnost

%

2013
2014
2015
2016
2013
2014
2015
2016

led

Úno

Bře

Dub

Kvě

Čer

Čer

Srp

Zář

Říj

lis

Pro

0,1033
0,1098
0,1193
0,39%
0,64%
0,34%

0,1037
0,1105
0,1199
0,39%
0,63%
0,50%

0,1042
0,1110
0,1204
0,48%
0,45%
0,42%

0,1048
0,1128
0,1215
0,58%
1,62%
0,91%

0,1050
0,1133
0,1221
0,57%
0,44%
0,49%

0,0991
0,1059
0,1153
0,1227
0,47%
1,77%
0,49%

0,1001
0,1065
0,1156
0,1233
1,01%
0,57%
0,26%
0,49%

0,1011
0,1071
0,1163
1,00%
0,56%
0,61%
-

0,1017
0,1078
0,1170
0,59%
0,65%
0,60%
-

0,1020
0,1081
0,1176
0,29%
0,28%
0,51%
-

0,1025
0,1088
0,1182
0,49%
0,65%
0,51%
-

0,1029
0,1091
0,1189
0,49%
0,91%
0,59%
-

ročně **

7,67%
6,50% ***
8,98% ****
7,28%

*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.

KUMUlATIVNÍ VýKONNOST FONDU OD ZAlOžENÍ – NEANUlIZOVANÁ
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KONTAKTNÍ ÚDAJE
REDSIDE investiční společnost, a.s.
v Celnici 1031/4
110 00 Praha 1
+420 222 500 757
www.redside.cz
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.
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Nová zpráva agentury IRENA prezentuje možnosti
k povzbuzení investic od obnovitelné energie
Peking, Čína, 30. června 2016 – Nová zpráva publikovaná zkraje setkání
Ministrů pro energetiku zemí G20 v Pekingu nabízí politickým tvůrcům,
finančním institucím a projektovým developerům širokou škálu možností,
jejichž cílem je pomoct zvětšit objem investic do obnovitelných energetických
zdrojů.
Ke splnění cílů v rámci globálního klimatického
a udržitelného rozvoje se musí investice do
obnovitelné energie do roku 2020 zdvojnásobit
a do roku 2030 pak víc než ztrojnásobit. Zpráva
odblokování investic do obnovitelné energie:
role zmírnění rizika a strukturovaných financí
pak konstatuje, že dosažení této investiční
úrovně je zcela možné. vůči politickým tvůrcům
a veřejným finančním institucím pak bude
požadovat použití portfolia přístupů cílených
na různá investiční omezení, jimž čelí soukromé
finance, čímž dojde k vytvoření většiny nových
investic do obnovitelné energie.
„obnovitelná energie leží v samém srdci globální
energetické transformace, což nabízí ekonomicky
atraktivní odpověď na otázky zajištění energie,
přístupu k energii a klimatických změn,” řekl
pan Adnan Z. Amin, generální ředitel agentury
IREnA. „trhy po celém světě mohou reagovat
na ekonomickou realitu dneška spojenou
s obnovitelnou energií a přitáhnout významné
investory do sektoru obnovitelných zdrojů.”

Zpráva analyzující různé finanční instrumenty
a struktury je jakýmsi souhrnným průvodcem
poskytujícím návod k celosvětovému navyšování
investic do obnovitelné energie. výsledky
případových studií a různých průzkumů poskytují
náhled na výzvy, příležitosti a nejlepší postupy
k volbě na různých trzích. Zpráva identifikuje
pět hlavních akčních oblastí, kde mohou političtí
představitelé a veřejné finanční instituce nalézt
rizika a bariéry, kterým čelí projekty spojené
s obnovitelnou energií:
• nástroje a granty či příspěvky k podpoře přípravy
projektů jsou k posunu projektů spojených
s obnovitelnou energií nepostradatelné od
momentu jejich spuštění, až po jejich plnou
investiční zralost.
• Státy a veřejné finanční instituce by měly zvýšit
financování místních finančních institucí
a navrhovat úvěrové možnosti ke zlepšení
přístupu ke kapitálu a k vybudování místní
úvěrové základny.

• veřejné finanční instituce by se měly zaměřit
na podněcování soukromých investic intenzivnějším
využitím stávajících záruk a rozvojem nových
instrumentů cílených na omezení rizika s cílem
zaměřit se na odběratele elektřiny a na měnová
a likvidní rizika.
• Hráči na kapitálových trzích by se měli stále
víc zaměřit na standardizovanou projektovou
dokumentaci a procesy s cílem umožnit
shromažďování projektů. Státy pak mohou
vytvářet směrnice či pravidla pro emisi zelených
obligací k mobilizaci většího množství investic
kapitálového trhu.
• v souladu se Soustavou nástrojů zemí G20
přinášející dobrovolné nástroje k rozvoji
obnovitelné energie lze vypracovat specifické
finanční možnosti k vydání nástrojů omezujících
riziko a podpořit tvorbu a zavádění strukturovaných
finančních mechanismů pro obnovitelnou energii.
(Převzato a upraveno
z www.irena.org)

„tato zpráva ukazuje, že zvyšování investic
do obnovitelné energie na požadovanou úroveň je
možná při volbě vhodných politických a finančních
nástrojů, které jsou v současnosti k dispozici,”
dodal pan Amin. „Státy a další akcionáři mají nyní
nástroje k přijetí opatření nutných ke splnění cílů
v oblasti globálního klimatického a udržitelného
rozvoje.”
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