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květen 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:
		

35,473 mil. EUR
958,501 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. KVĚTEN 2016:

NAV
NAV

35 473 780 €
958 501 534 CZK

VÝKONNOST
od začátku roku

2,7 %

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. KVĚTEN 2016
Za měsíc květen fond vykázal čisté zhodnocení investovaných
prostředků ve výši 0,49 %. Od počátku roku 2016 fond dosáhl zhodnocení
+ 2,7 % a od zahájení svého působení v červnu 2013 fond zhodnotil
finanční prostředky investorů o + 23,2 %.
Výkonnost portfolia v květnu byla nad úrovní energetických auditů. Slovenský
ústavní soud rozhodl o zrušení plateb za přístup do distribuční soustavy
(poplatek za rezervovanou kapacitu nazývaný též G-komponent). Z rozhodnutí
budou benefitovat solární elektrárny, u kterých museli jejich majitelé platit
poplatek i v případě, že distribuční soustavu nevyužívali nebo ani nemohli
využívat. Na základě rozhodnutí soudu tak výrobci elektřiny, kteří nemají
smlouvu o přístupu do distribuční soustavy, nebudou muset poplatek platit.
Nadto budou moci žádat právní cestou o vrácení již zaplacených prostředků.
Úřad pro regulaci síťových odvětví Slovenské republiky potvrdil podporu
obnovitelných zdrojů pro rok 2017, zejména biomasy, vodní elektřiny
a geotermální energie u nových projektů.

hodinách před oznámením výsledů posílily. O to větší následovaly propady
po vyhlášení výsledků. Nejvíce byla zasažena britská libra. Její kurz se vůči
dolaru raketově propadl. Na výsledek reagovaly akciové trhy poklesem.
Na Brexit reagují i komodity. Ropa poklesem, zlato růstem. Vedle zlata
posílil i švýcarský frank a, možná překvapivě, německé státní dluhopisy.
Finanční výsledky fondu i nadále 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 i v tak závažných
a pro investory nepředvídatelných situacích, jako je vystoupení páté
největší ekonomiky světa z EU.

Dění na amerických, evropských i japonských trzích bylo v květnu poměrně
stabilní. Také rozvojové země se vyvíjely konstantně. Z důvodu pozitivních
zpráv o očekávané konjunktuře, posílil americký dolar. Americká centrální
banka informovala, že zvažuje zvýšení úrokových sazeb v průběhu června
či července. Vyšší výkonnost vykázaly země navázané na komodity
jako Rusko či Jižní Afrika, které profitovaly z dalšího růstu cen ropy.
Velkou pozornost poutalo referendum ve Velké Británii týkající se vystoupení
z EU. Poslední dny před referendem na trzích převládl názor, že Velká
Británie v EU setrvá. Britská libra i akcie po celém světě v posledních
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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
0,47%
1,77%
-

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% ****
6,40%

*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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Ústavní soud na Slovensku zrušil
retroaktivní poplatek za přístup do sítě
Slovenský ústavní soud minulý týden rozhodl o zrušení plateb za přístup do distribuční
soustavy (poplatek za rezervovanou kapacitu nazývaný též G-komponent). Podle rozhodnutí
soudu se jedná o protiústavní opatření.
Podnět proti zavedení G-komponentu podali
před dvěma lety poslanci parlamentu, kteří stejně
jako výrobci takzvané zelené energie zpochybnili
zavedení nového poplatku. Kromě jiného namítali,
že slovenský energetický operátor (ÚRSo) není
oprávněn schvalovat nové platby, aniž byl k tomu
zmocněn zákonem.
Rozhodnutí slovenského ústavního soudu
pomůže právě u solárních elektráren, u kterých
museli jejich majitelé platit poplatek i v případě,
že distribuční soustavu nevyužívali nebo ani nemohli
využívat. na základě rozhodnutí slovenského

ústavního soudu tak výrobci elektřiny, kteří nemají
smlouvu o přístupu do distribuční soustavy, nebudou
muset poplatek platit. nadto budou moci žádat
právní cestou o vrácení zaplacených prostředků.

okolo 20 tisíc euro ročně (540 000 Kč) za každou
instalovanou megawatthodinu. Stejnou platbu
však již před zavedením G-komponenty platili
spotřebitelé. Poté byl poplatek rozšířen i na výrobce
elektřiny, došlo k tomu, že se za stejnou službu
platilo de facto dvakrát.

očekává se, že po rozhodnutí ústavního soudu
budou následovat další žaloby o navrácení částky,
kterou museli provozovatelé fotovoltaických
elektráren hradit. Pozitivní krok pomůže také
českým investorům do solárních elektráren
na Slovensku.

toto opatření mělo na Slovensku obdobný
diskriminační charakter vůči obnovitelným zdrojům
jako český solární odvod. Zavedením poplatku
totiž došlo ke snížení garantovaných výnosů
a zhoršení návratnosti investic do fotovoltaických
elektráren, byť ne v takové míře jako u solárních
odvodů aplikovaných v ČR (G-komponent zhruba
odpovídá solárnímu odvodu na úrovni 4%).

V průměru činí tento poplatek pro solární elektrárny

Převzato a upraveno z www.solarninovinky.cz

Česká fotovoltaická asociace apeluje
na ukončení dovozních cel na čínské panely do Evropy
Fotovoltaika v Evropě v posledních letech zažívá dosti těžké období, na rozdíl od zbytku
světa, kde fotovoltaika zaznamenává prudký boom. Jedním z důvodu krize fotovoltaiky
v Evropě je restriktivní politika v oblasti importu solárních komponentů z Číny, kde platí
minimální dovozní cena (0,56 €/Wp) a objemová restrikce (7 GW ročně).

Řada evropských fotovoltaických společností
a asociací, včetně České fotovoltaické
asociace (ČFA), požádala evropského
komisaře malmströma o ukončení
antidampingových cel na dovoz solárních
článků a modulů z Číny. toto opatření
zpomaluje rozvoj solárního průmyslu v Evropě

fotovoltaických instalací. Vlivem minimální
dovozní ceny jsou pořizovací náklady uměle
drženy výše než by určoval svobodný trh.

Dovozní cla byla zavedena pro ochranu
kvůli nastavené minimální dovozní ceně. evropských producentů solárních článků
a modulů, ovšem rapidní snížení počtu
V posledních letech Evropa ztratila své instalací má za následek ohrožení daleko
vedoucí postavení v objemu solárních většího počtu subjektů v souvisejících
instalací. V současné době napříč Evropou sektorech jako jsou výrobci střídačů,
klesají dotace do solárního odvětví a pořizovací konstrukcí a podobně.
cena je klíčový prvek v konkurenceschopnosti Převzato a upraveno z www.solarninovinky.cz
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