NOVA Green Energy,
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denominovaný v CZK: 1,0577 CZK
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ÚNOR 2016

FOND
Depozitář fondu:
		

UniCredit Bank Czech
Republic and Slovakia, a.s.

VÝKONNOST:

General advisor:

Arca Capital Slovakia, a.s.

ISIN:		
CZ0008474053
		CZ0008474673

Minimální		
přímý úpis:

EUR 125 000
CZK 3 500 000

NAV		
NAV		

35 131 697,06 €
950 488 064 CZK

Datum založení:

29. leden 2013
35,131 mil. EUR
950,488 mil. CZK

10 000 EUR
250 000 CZK

0,85% p.a.

Velikost fondu:
		

Následný min.
přímý úpis:

VÝKONNOST
od začátku roku

Transakční den:
		

první pracovní den
v měsíci

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:

FAKTA O FONDU
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

POSLEDNÍ AKTUALIZACE K DATUMU 29. ÚNOR 2016:

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 29. ÚNOR 2016
Výkonnost fondu v únoru dosáhla + 0,45 %. Od počátku roku fond dosáhl
zhodnocení + 0,85 %. Od ledna ve fondu probíhá proces každoročního
přecenění aktiv, vypracování znaleckých posudků s cílem ukončení auditu
fondu v dubnu. Vstup nových investorů je z tohoto důvodu omezen.

i s politickou nestabilitou vyvolanou vyšetřováním korupčního skandálu
kolem státní ropní společnosti Petrobras. Prezidentce Rousseffové hrozí
v této souvislosti odvolání. Hlavní ratingové agentury snížily rating země
z investičního do spekulativního pásma.

Výkonnost portfolia je stabilní dle očekávání a zodpovídá svým nastavením
konzervativním investorům se středně až dlouhodobými investičním
horizontem.

Středoevropské ekonomiky pod vlivem cen ropy řeší snižování inflace
a centrální banky se obávájí inflačních očekávání. Situace by mohla vést
k záporným úrokovým sazbám, kterých možnost naznačila jak ČNB
tak maďarská MNB.

Předešlé roky i současný vývoj prokazují minimální korelaci s výkonností
finančních trhů a velmi dobrý poměr rizikovosti vs. výkonnost.
Vývoj na mezinárodních finančních trzích je v posledních měsících utvářen
měnovými rozhodnutími centrálních bank z hlavních měnových zón.
Eurosystem, a později Bank of Japan, zavedli další expanzivní opatření
měnové politiky. Evropská centrální banka je znepokojena aktuálním
vývojem inflace v eurozóně, jež v únoru vykázala meziroční pokles -0,2 %.
Americká centrální banka naproti tomu poprvé po sedmi letech v prosinci
rozhodla o zvýšení základní úrokové sazby.
I první polovina února se na akciových trzích nesla ve znamení pokračujících
obav z vývoje globální ekonomiky, zejména kvůli nepříznivým průmyslovým
datům z Číny. V průběhu měsíce pak došlo k obratu vývoje a akcie i ceny
komodit dosáhly několika měsíčních maxim. Oživení bylo obzvlášť patrné
na rozvíjejících se trzích. Akcie, dluhopisy i měny rozvíjejících se ekonomik
vykázaly výrazné zisky. V rámci velkých ekonomik BRIC čelí v současnosti
největším problémům Brazílie. DPH země pokleslo v minulém roce o 3,8 %,
nejvíce za posledních 25 let. Situaci v zemi negativně ovlivňuje celosvětový
pokles cen surovin a zpomalení čínské ekonomiky. Navíc se země potýká
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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%
0,45%

0,1042
0,1110
0,48%
0,45%
-

0,1048
0,1128
0,58%
1,62%
-

0,1050
0,1133
0,57%
0,44%
-

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% ***
8,63% ****
n.a.

*očištěné o manažerské poplatky fondu, **přepočítané na roční základ, ***zhodnocení za rok 2014 nezohledňuje výsledek přecenění aktiv smeřem nahoru o 1,1 %, které proběhlo v dubnu 2015, ****předběžné neauditované výsledky

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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Offgridové solární elektrárny jsou šancí pro více
jak miliardu lidí bez elektřiny
Trh ostrovních (off-grid) fotovoltaických systémů poroste masívním tempem do roku 2020
a dosáhne hodnoty až 3,1 miliard USD. Tvrdí to analýza agentury Bloomberg New Energy
Finance (BNEF) pod názvem „Off-Grid Market Trends Report 2016“.
Investice do takzvaných ostrovních elektrických
systému nezávislých na elektrické distribuční
síti činily v roce 2015 více než 511 milionů USD
a toto číslo by mohlo být do konce desetiletí
až šestkrát vyšší. Jen v minulém roce sektor
zaznamenal příliv investic ve výši 276 milionů
USD, což je patnáctkrát více než v roce 2012.
Podle BNEF dnes existuje asi 100 společností
vyrábějící off-grid produkty od solárních svítilen

až po energetické rezidenční systémy.
Tyto produkty schopné fungovat samostatně
bez distribuční sítě elektřiny jsou nadějí pro více
jak 1,2 miliardy lidí po celém světě bez konvenčního
přístupu k elektrické energii. Tento nedostatek
zároveň představuje potenciálně lukrativní trh.
Zpráva odhaduje, že v oblastech bez přístupu
k elektrické síti se ročně utratí asi 27 miliard
USD na petrolej, svíčky, různé druhy baterií a svítilny.

Přenosné solární zdroje energie a rezidenční
sety tak mohou v budoucnu představovat levnější
a zároveň k životnímu prostředí šetrnější
alternativu.
Do konce desetiletí by měl počet domácností
využívajících ostrovní solární systémy jako svůj
primární, případně sekundární zdroj energie
vzrůst z 25 milionů v roce 2015 na 99 milionů
v roce 2020.
(převzato a upraveno
z www.solarninovinky.cz)

Spojené království podporuje výzkum do uskladnění
energie a do nových čistých technologií
Vláda Spojeného království Velké Británie a Severního Irska poskytne 810 miliónů liber
(1,04 miliard EUR) na nové technologie výroby čisté energie. Toto úsilí zostřuje zaměření
státní pokladny na hledání způsobů, jak snižovat emise škodlivin a zajistit dodávky elektřiny.
Ve své výroční rozpočtové zprávě z 16. března
tohoto roku státní pokladna uvádí záměr do roku
2021 vyčlenit 730 miliónů liber na výrobu 4GW
elektřiny. Tu by měly vyprodukovat nové pobřežní
větrné farmy a další méně běžné technologie
obnovitelných zdrojů. Ministerstvo financí rovněž
vyčlenilo 50 miliónů liber na výzkum možností
a zařízení na uskladnění energie a dalších
30 miliónů liber na hospodářskou soutěž
zaměřenou na sestrojení určitých celosvětově
prvních maloobjemových jaderných reaktorů.
Rozhodnutí přijatá Ministrem financí, Georgem
Osbornem, v jeho výroční rozpočtové zprávě mají
za cíl oživit „zelené“ závazky vlády, oslabené
jejími předchozími kroky spojenými s radikálním
snížením podpory obnovitelným zdrojům. Jelikož
se ale větrné farmy živelně rozsévají po krajině
a solární zařízení se rozrůstá rychlejším tempem,

než se předpokládalo, přitáhla vláda subvencím
do těchto technologií pomyslné opratě a vyzdvihla
své závazky budovat pobřežní větrné a jaderné
elektrárny.
“Vítr z pobřeží bude do roku 2025 levnějším
zdrojem, než jaderná energie a soupeření
s plynem. Vítr bude dokonce představovat lepší
zhodnocení investic,” řekl Maf Smith, zástupce
výkonného ředitele průmyslové skupiny
RenewableUK, která odhaduje, že toto rozhodnutí
v časovém horizontu let 2021 až 2025 zajistí
dodávku 3.5 GW elektřiny vyprodukované větrem
z pobřeží.
VÝZKUM MOŽNOSTÍ
JAK USKLADNIT ENERGII
Částka 50 miliónů liber na výzkum možností

uskladnění energie pomůže společnostem pracovat
na stabilizaci národní elektrické rozvodné sítě,
která se musí vypořádat s rostoucími nesouvislými
toky obnovitelné energie plynoucí z větrných
a solárních elektráren. Odbor pro energetické
a klimatické změny rovněž sdělil svůj záměr
pracovat s energetickým regulačním orgánem
jmenovaným vládou, společností Ofgem, s cílem
odstranit byrokraticky zadržované investice
do možností uskladnění energie.
Ministr financí Osborne přizval společnosti k účasti
ve veřejné soutěži ve výši 30 miliónů liber, která
má za cíl v nadcházejících 20. letech tohoto
století vybudovat v celosvětovém měřítku jeden
z prvních malých modulárních jaderných reaktorů.
Ministerstvo financí v listopadu loňského roku
uvedlo svůj záměr v následujících pěti letech
do daného výzkumného a rozvojového projektu
investovat 250 miliónů liber.
(převzato a upraveno
z www.renewableenergyworld.com)
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