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FOND
FAKTA O FONDu

Minimální přímý úpis:

125 000 EUR

Forma:		
		

otevřený podílový fond
kvalifikovaných investorů

Následný min.
přímý úpis:

VÝKONNOST
od začátku roku

7,02 % p.a.

10 000 EUR

Volatilita

0,45 %

ISIN:		

CZ0008474053

Transakční den:

první pracovní den v měsíci

Sharpe Ratio

8,45

Datum založení:

29. leden 2013

Úpis:

měsíčně

POPLATKY

Velikost fondu:

32,785 mil.EUR

Kapacita fondu:

170 mil. EUR

Redemace:
		

čtvrtletní s 90 denní
lhůtou oznámení

Třídy podílových
listů:		

EUR

Uzavření:		
		

12 měsíců od vstupu
investora do fondu

Základní měna:

EUR, CZK

Cílový výnos
pro investora:
		

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

Administrátor fondu: REDSIDE investiční
		
společnost, a.s.

VÝKONNOST:

Depozitář fondu:
		

UniCredit Bank Czech
Republic and Slovakia, a.s.

Poslední aktualizace k datumu 30. září 2015:

General advisor:

Arca Capital Slovakia, a.s.

NAV		

32 785 027 €

INVESTIČNÍ STRATEGIE:

Primární investiční zaměření:

equity, podřízený dluh

projekty obnovitelných zdrojů energie:

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

Vstupní poplatek:

max. 2 % (nad 250 tis. bez poplatku)

Maximální
nákladovost:

1,95 %

Výkonnostní
poplatek:

30 % z kladného rozdílu mezi
cílovým 10 % zhodnocením (před
uplatněním správcovského
poplatku) a skutečným ročním
zhodnocením náleží
manažerovi fondu

Manažerský komentář k 30. září 2015
Výkonnost fondu za měsíc září byla + 0,7 % meziměsíčně. Celoročně
dosáhl fond ke konci září zhodnocení 7,02 % p.a., přičemž odhadovaný
celoroční výsledek je 8,36 % p.a. čisté zhodnocení pro investory (zhodnocení
po odečtení poplatků fondu). Výkonnost portfolia byla v září na úrovni
energetických auditů.

Září bylo nadále ovlivněno nejistotou ohledně vývoje čínské ekonomiky.
Pokračovala volatilita na světových akciových trzích způsobená výprodeji.
Nejsledovanější událostí v USA bylo zasedání FEDu. Americká centrální
banka ponechala úrokové sazby beze změny s poukazem na stagnující
tempo globální ekonomiky. Evropské trhy byly ke konci září silně ovlivněny
skandálem největší německé automobilky Volkswagen ohledně podvodů
s měřením emisí. V září kromě poklesu na akciových trzích, např. akcie
VW poklesly o 42 %, došlo i k poklesu na trzích vládních dluhopisů
a poklesu cen komodit (ropa spadla o 11 %).
Český finanční trh byl pozitivně ovlivněn zveřejněním meziročního růstu
HDP za 2. čtvrtletí ve výši 4,6 %. Investoři v očekávání posílení koruny
začali kupovat českou měnu, což vedlo k intervencím ze strany ČNB
v rozsahu desítek miliard. Důvodem bylo udržení kurzu nad 27 CZK/ EUR,
což je minimální kurz, kam chce ČNB korunu pustit. Pozitivní zprávy
ohledně HDP posílily i zájem o české státní dluhopisy.
Nezávisle na dění na světových či domácích trzích, výkonnost fondu
neustále a stabilně roste, čímž potvrzuje, že fond je stabilním investičním
cílem a že se jej nijak netýkají výkyvy na kapitálových trzích.
V září došlo k finálnímu potvrzení zalistování fondu na pražské burze.
Zvýší se tím jeho atraktivnost pro korporátní investory, nakolik se fond
v říjnu stal veřejně obchodovatelný.
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Výkonnost fondu*
		
cena
		
podílového
listu		
výkonnost
		

Led

Úno

Bře

Dub

Kvě

Čer

Čer

Srp

Zář

Říj

Lis

Pro

€

2013
2014
2015

0,1033
0,1098

0,1037
0,1105

0,1042
0,1110

0,1048
0,1128

0,1050
0,1133

0,0991
0,1059
0,1153

0,1001
0,1065
0,1156

0,1011
0,1071
0,1163

0,1017
0,1078
0,1170

0,1020
0,1081
-

0,1025
0,1088
-

0,1029
0,1091
-

%

2013
2014
2015

0,39 % 0,39 %
0,64 % 0,63 %

0,48 %
0,45 %

0,58 %
1,62 %

0,57 %
0,44 %

1,01 %
0,47 % 0,57 %
1,77 % 0,26%

1,00 %
0,56 %
0,61%

0,59 %
0,65 %
0,70%

0,29 %
0,28 %
-

0,49 %
0,65 %
-

ročně **

0,49 %
0,91 %
-

7,67 %
6,50 %
8,36 %

* očištěné o manažerské poplatky fondu
** přepočítané na roční základ

Kumulativní výkonnost fondu od založení – neanulizovaná
19,00%
18,00%
17,00%
16,00%
15,00%
14,00%
13,00%
12,00%
11,00%
10,00%
9,00%
8,00%
7,00%
6,00%
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%

Čer Srp Zář Ríj
		 2013

Lis

Pro Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čer Srp Zář Rij Lis
		
2014				

Pro Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čer Srp Zař
2015

Kontaktní údaje
REDSIDE investiční společnost, a.s.
V Celnici 1031/4
110 00 Praha 1
+420 222 500 757
www.redside.cz

Rudolf Vřešťál
předseda představenstva
+420 222 500 757

Ing. Juraj Dvořák
předseda Investiční komise
+421 905 666 369

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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Fosilní paliva ztrácí dále nákladovou výhodu
oproti obnovitelným zdrojům
(Převzato a upraveno z www.solarninovinky.cz)

Podle analytiků Mezinárodní energetické agentury (IEA) se výrobní ceny pro elektřinu
z OZE (slunce, vítr, atd.) během posledních 5 let výrazně snížily a výraznou měrou snížily
nákladovou výhodu běžných fosilních paliv a také u jaderných elektráren na “přijatelnou” mez.
Jak uvádí IEA, průměrné náklady na výrobu
1MWh z fosilních a jaderných zdrojů v tomto
roce pohybují na cca 100 USD. U obnovitelných
zdrojů to je již “jen” 200 USD oproti 500 USD
v roce 2010. Rozdíly v cenách u OZE jsou dobře
patrné v závislosti na poloze. Cena 1MWh solární
energie v Belgii stojí cca 312 USD oproti 167 USD

ve Španělsku.

způsobů získávání energií dále měnit. Zatímco
průměrné náklady u uhelných zdrojů se budou
dále zvyšovat především kvůli stále pokročilejším
požadavkům na snižování celkových emisí,
tak náklady u OZE budou i nadále klesat.

Podle statistik IEA se přitom náklady na získávání
energií z tradičních fosilních paliv v průběhu
posledních 5 let lehce zvýšily, u jaderných
zdrojů náklady stagnují na úrovních z před 5 let.
V budoucnu se budou náklady jednotlivých

Do roku 2025 by mohl průměr u solárních zdrojů
poklesnout výrazněji pod hranici 100 USD na MWh.
V regionech s dostatečným a silným slunečním
zářením by se náklady pod tuto hranici mohly
dostat již během 5 let.

700 GW: Zelenou energetiku čeká obří boom. Fotovoltaika bude dominovat
Do roku 2020 vzroste instalovaný výkon obnovitelných zdrojů energie (OZE) ve světě
až o 700 GW oproti současnosti. Uvádí to aktuální zpráva Mezinárodní energetické agentury
(IEA) ze začátku října. Podle IEA budou OZE tvořit většinu nově instalovaných zdrojů ve světě
a fotovoltaika se do roku 2020 stane druhým nejvíce instalovaným zdrojem elektřiny na světě.

(2013) až na 26 % v roce 2020. Fotovoltaika bude
přitom hrát velmi důležitou roli s tím, že se
stane druhým největším nově instalovaným
zdrojem (po větrné energetice).

V roce 2013 bylo do obnovitelných zdrojů
investováno 301 miliard dolarů a IEA očekává
další růst investic. Hlavním důvodem budoucího
boomu OZE jsou klesající ceny nových technologií
a také silný boom v rozvojových zemích, které
se budou snažit pokrýt svou rostoucí spotřebu
elektrické energie.

(Převzato a upraveno
z www.solarninovinky.cz)

Největší boom OZE podle IEA připadne na Čínu,

která bude představovat až 40% z celkově nové
instalované kapacity ve výši 700 GW. Následovat
budou země EU a USA. Dalšími významnými
trhy budou Indie, Brazílie a státy na Blízkém
Východě.
Podle odhadů IEA se díky zvýšení instalovanému
výkonu OZE o 700 MW do roku 2020 zvýší
podíl OZE na výrobě elektřiny ze 22%

Vláda se vrací k podpoře solárních panelů. Přispěje
až sto tisíc těm, kteří si dají panely na střechy svých domů
Domácnosti mohou získat dotaci na solární panely na domy z nového programu Zelená
úsporám. Jak velký příspěvek domácnost dostane, bude záležet na tom, kolik energie
z panelů vyrobí. Může to být až sto tisíc korun. Do roku 2021 chce vláda na podporu solárů
či zateplování dát až 27 miliard korun, jen do konce letoška přes půl miliardy.
V říjnu odstartoval upravený dlouhodobý program Zelená úsporám: domácnostem umožní získat
až stotisícovou dotaci na panely nainstalované na jejich obydlí. Výše příspěvku bude záviset
od vyrobené energie díky panelům. Do roku 2021 chce vláda na podporu solárů či zateplování
dát až 27 miliard korun, jen do konce letoška přes půl miliardy. Elektřinu, kterou si takto domácnosti
vyrobí, mohou použít pro svou potřebu. Pro tyto malé solární elektrárny s výkonem do deseti
kilowattů už nebude třeba speciální licence - lidem postačí revize a potvrzení od distribučních
společností, že jsou připojeni k síti.
					
(Převzato a upraveno z www.ihned.cz)
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