NOVA Green Energy,
Otevřený podílový fond REDSIDE investiční společnost a.s.
cena podílového listu k 30. červen 2016 denominovaný v EUR: 0,1227 EUR
				
denominovaný v CZK: 1,0828 CZK
www.novagreenenergy.eu

Červen 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 125 000
CZK 3 500 000

Datum založení:

29. leden 2013

Velikost fondu:
		

35,624 mil. EUR
966,492 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 30. Červen 2016:

NAV
NAV

35 624 483 €
966 492 229 CZK

VÝKONNOST
od začátku roku

3,2 %

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 30. Červen 2016
Za měsíc červen fond vykázal čisté zhodnocení investovaných
prostředků ve výši +0,49 %. Od počátku roku 2016 fond dosáhl zhodnocení
+3,2 % a od zahájení svého působení v červnu 2013 fond zhodnotil finanční
prostředky investorů o +23,8 %. Výkonnost portfolia v červnu byla nad úrovní
energetických auditů.
Ve fondu probíhá akviziční proces tří nových bioplynových elektráren
a jedné elektrárny na biomasu. Správcovská společnost fondu v červnu
připravila kvartální reporty o dění ve fondu pro evropské dozorové orgány
a pražskou burzu cenných papírů.
Podle zprávy Mezinárodní agentury pro obnovitelnou energii (IRENA)
by průměrné náklady na elektřinu vyrobenou s použitím solárních a větrných
technologií mohly do roku 2025 poklesnout v rozmezí od 26% do 59%,
přičemž 26% pokles se týká pevninských větrných elektráren a 59% pokles
solárních elektráren. Od roku 2009 už ceny za solární fotovoltaické moduly
a větrné turbíny poklesy o cca 80% v případě fotovoltaických modulů
a o 30-40% v případě větrných turbín. Díky technologickému vývoji mohou
být elektrárny na obnovitelné zdroje v budoucnu provozuschopné bez dotací.

Evropské akciové trhy se před referendem držely kolem nuly, po něm
se propadly do ztráty 5,1 % za celý červen. Britské akcie díky poklesu
libry paradoxně vykázaly růst. Brexit zasáhl i americké akcie. Jejich růst
v průběhu měsíce byl výsledkem referenda smazán.
Díky růstu cen komodit zaznamenaly pozitivní vývoj rozvíjející se trhy,
zejména Latinská Amerika, celkem + 3,3 %. Trhy v Asii skončily s malou
ztrátou.
Jelikož investoři přesunuli svoji pozornost k méně rizikovým aktivům,
kromě růstu cen komodit, stoupla cena německých a např. i českých
dluhopisů.
Finanční výsledky fondu prokazují stabilní výkonnost a zároveň
nejsou ovlivněny 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.

Červen byl ovlivněn čekáním na výsledky hlasování Velké Británie o setrvání
v EU. Průzkumy veřejného míněný před hlasováním ukazovaly, že výsledek
bude pozitivní pro setrvání, skutečný výsledek byl pak pro finanční trhy
překvapením. Hlasování přišlo až v závěru měsíce s výsledkem 24. června.
Výsledek přinesl otřesy na tamní politické scéně. Zavládla nejistota ohledně
nastavení dalších vztahů mezi Británií a EU, jsou obavy z poklesu důvěry
britských podnikatelů i spotřebitelů, očekává se snížení investičních výdajů
atd. Brexit vnáší nejistotu do vývoje britské i globální ekonomiky, s přímým
vlivem na kontinentální Evropu. Libra oslabuje, což vede ke zpomalení
růstu exportu Británie, či k jeho poklesu. Jako reakci na Brexit se očekává,
že ECB ponechá rozsah svých dosavadních opatření s cílem udržet
uvolněné měnové podmínky déle, než se předpokládalo. ČNB zřejmě
také bude držet svůj závazek kurzu koruny na 27 kč za euro.
1/3

www.novagreenenergy.eu
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
1,01%
0,57%
0,26%
-

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% ****
6,30%

*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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Průměrné náklady na solární a větrnou elektřinu
by do roku 2025 mohly poklesnout až o 59%
Dramatický pokles cen solární a větrné elektřiny nadále pokračuje
v návaznosti na pohyby systémů tlačících na snižování nákladů
Abú-Dhabí, Spojené arabské emiráty, 15. června
2016 – Průměrné náklady na elektřinu vyrobenou
s použitím solárních a větrných technologií by
mohly do roku 2025 poklesnout v rozmezí od 26%
do 59%, jak říká zpráva dnes vydaná mezinárodní
agenturou pro obnovitelnou energii (IREnA).
Předmětná zpráva s názvem „Síla ke změně:
Potenciál snížení nákladů na výrobu solární
a větrné energie do roku 2025“ předkládá stav
s využitím správně nastaveného zákonného rámce
a politických opatření tak, aby i nadále mohly
solární a větrné technologie pokračovat minimálně
do roku 2025 na své cestě klesajících nákladů.
Zpráva odhaduje, že do roku 2025 by mohly
v porovnání se stavem loňského roku 2015
průměrné náklady na výrobu elektřiny poklesnout
o 59% v případě solární fotovoltaiky, o 35% v případě
pobřežních větrných elektráren a o 26% v případě
pevninských větrných elektráren. Ceny elektřiny
vyrobené z koncentrovaných solárních zdrojů
by rovněž mohly poklesnout až o 43% v závislosti
na konkrétně použité technologii. Do roku 2025

budou celosvětové průměrné náklady na výrobu
elektřiny z fotovoltaických solárních zdrojů
a pevninských větrných elektráren dosahovat výše
cca 5-6 US centů za kilowatt-hodinu.
„Už jsme v minulých letech zažili dramatický pokles
nákladů na výrobu solární a větrné energie. tato
zpráva navíc ukazuje, že ceny budou nadále
klesat díky různým technologiím a subjektům
na trhu,” sdělil generální ředitel agentury IREnA,
pan Adnan Z. Amin. „vzhledem ke skutečnosti,
že slunce a vítr jsou již nejlevnějšími zdroji
využívanými při výrobě elektřiny v mnoha zemích
po celém světě, bude nadále docházet k návaznému
snižování nákladů posilujícího daný trend k dalšímu
posílení pádných důvodů k přechodu od fosilních
paliv k obnovitelným energetickým zdrojům.”
od roku 2009 už ceny za solární fotovoltaické
moduly a větrné turbíny poklesy o cca 80%
v případě fotovoltaických modulů a o 30-40%
v případě větrných turbín. Při každém zdvojení
kumulativně nainstalované výrobní kapacity

poklesnou ceny solárních fotovoltaických modulů
o 20% a náklady na výrobu elektřiny z větrných
farem se sníží o 12% z titulu úspor z rozsahu
a technologických vylepšení. Pro tvůrce ekonomické
politiky je ale důležité, že cenový pokles do roku
2025 bude zvýšenou měrou záležet na rovnováze
systémových nákladů (např. měniče, nosné
a instalační systémy, stavební práce, apod.),
na technologických inovacích, na provozních
nákladech, nákladech na údržbu a na řízení
kvality projektů. mnoho zemí se proto musí
nasměrovat na přijetí opatření ke snižování
nákladů ve výše zmíněných oblastech.
„Historicky se vždy náklady uváděly jako základní
bariéra k přechodu od energetických zdrojů
založených na fosilních palivech k obnovitelným
zdrojům energie. tento tradičně omílaný příběh
se už ale změnil,” říká pan Amin. „K dalšímu
směrování přechodu mezi energetickými zdroji
musíme svou pozornost zaměřit k podpoře oblastí
které nás povedou k ještě dalšímu snižování
nákladových položek a tím k maximalizaci
obrovských ekonomických příležitostí, které máme
nyní po ruce.”

O Mezinárodní agentuře
pro obnovitelnou energii (IRENA):

IRENA má mandát stát se globálním centrem pro spolupráci a výměnu
informací v oblasti obnovitelné energie s využitím své základny čítající
148 členů (147 států a Evropská Unie). Zhruba 28 dalších zemí v současnosti
prochází procesem přidružení, kdy jsou přitom již aktivně zaangažované.
IRENA propaguje širokospektrální přijetí a udržitelné použití všech forem
obnovitelné energie ve snaze zajištění udržitelného rozvoje, přístupu
k energii, energetické bezpečnosti a nízkouhlíkového ekonomického
růstu a prosperity.
(Převzato a upraveno z www.irena.org)
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