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SRPEN 2015

FOND
FAKTA O FONDu

Minimální přímý úpis:

125 000 EUR

Forma:		
		

otevřený podílový fond
kvalifikovaných investorů

Následný min.
přímý úpis:

VÝKONNOST
od začátku roku

6,42 % 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:

32,614 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.
UniCredit Bank Czech
Republic and Slovakia, a.s.

Poslední aktualizace k datumu 31. SRPEN 2015:

General advisor:

Arca Capital Slovakia, a.s.

NAV		

Primární investiční zaměření:

equity, podřízený dluh

projekty obnovitelných zdrojů energie:

REGIONÁLNÍ ZAMĚŘENÍ:
oblast střední a východní Evropy

Maximální
nákladovost:

1,95 %

Výkonnostní
poplatek:

32 614 086 €

INVESTIČNÍ STRATEGIE:

generovat pravidelné a udržitelné roční výnosy
prostřednictvím investic do projektů s dlouhodobými
odběratelskými smlouvami, osvědčenou technologií
a silnými garancemi ze strany dodavatelů

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

VÝKONNOST:

Depozitář fondu:
		

Investiční cíl:

Vstupní poplatek:

		

- Solární elektrárny

		

- Větrné elektrárny

		

- Malé vodní elektrárny

		

- Výroba energie z odpadů

		

- Kombinovaná výroba tepla

		

a elektrické energie

		

- Bioplynové stanice

		

- Elektrárny na bázi biomasy

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

Manažerský komentář k 31. 8. 2015
Výkonnost fondu za měsíc srpen byla + 0,61 % meziměsíčně. Ke konci

portfolia byla za uplynulé měsíce mírně nad dlouhodobým průměrem

srpna fond dosáhl čistého zhodnocení 6,42 % p.a. Očekávané

a úrovní energetických auditů.

zhodnocení ke konci roku zůstává na úrovni 8,5 % p.a. čisté zhodnocení
pro investory (zhodnocení po odečtení poplatků fondu). Výkonnost

Srpen přinesl akciovým trhům nepříjemné chvíle. Čína devalvovala
juan a trhy začaly padat v obavách o stav čínské ekonomicky a přenesení
čínských problémů na světovou ekonomiku. Nejistota na trzích přetrvávala
i díky očekávání zvýšení úrokových sazeb v USA. Globální akciový
index (MSCI World) během srpna ztratil 6,8 %. Akcie rozvíjejících se trhů
poklesly o 9,2 %. Na dluhopisovém trhu se projevily jednak potíže
ohledně výhledu Číny, na druhé straně evropské trhy se zotavovaly
po předchozí volatilitě spojené s nejistou situací v Řecku. Po poklesu
v předchozím období, cena ropy ke konci srpna vzrostla o 25 %. Cena
zlata se pohybuje na úrovni několikaletých minim, i když v srpnu
zaznamenala šestitýdenní maximum po výprodejích na akciových trzích.
Fond si udržuje svoji stabilní výkonnost dle plánů a prokazuje nezávislost
na dění na kapitálových trzích. Pokračují práce na nových akvizicích
i jednání s velkými institucionálními klienty o vstupu do fondu.
Do konce října bude fond zalistován na pražské burze cenných papírů
a stane se 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
-

0,1020
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 %
-

0,29 %
0,28 %
-

0,49 %
0,65 %
-

ročně **

0,49 %
0,91 %
-

7,67 %
6,50 %
8,53 %

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

KUMUlATIVNÍ VýKONNOST FONDU OD ZAlOžENÍ – NEANUlIZOVANÁ
17,00%
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0,00%

Čer Srp

Zář Ríj
2013

lis

Pro led Úno Bře Dub Kvě Čer Čer
2014

Srp Zář

Rij

lis

Pro led Úno Bře Dub Kvě Čer Čer Srp
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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Nový rekord: Obnovitelné zdroje pokryly téměř
100 % spotřeby elektřiny v Německu
V neděli 23. srpna 2015 Německo opět přepsalo svůj rekord ve své energetické přeměně
země - tj. Energiewende. Během nedělního poledne totiž německé zdroje obnovitelné
energie (OZE) dosáhly téměř 100% pokrytí spotřeby elektřinou. Umožnilo to slunné počasí
na jihu země a větrné počasí na severu Německa.

toto je možné s rozvojem chytrých sítí a systémů
pro akumulaci elektřiny. Aktuálně se průměrné
pokrytí denní spotřeby elektřiny obnovitelnými
zdroji v německu pohybuje kolem 30 procent.

pokrýt až 100 % spotřeby elektřiny z oZE. toto
představuje historický milník v dějinách nejen
německé energetiky.

německá Energiewende klade „důraz na domácí
zdroje, německý průmysl obnovitelných zdrojů,
propojení municipalit a obyvatelstva s oZE
instalacemi. Výsledkem je tedy plošná tvorba
kvalitních pracovních míst, zatímco vysoce
centralizované zdroje nabídnou práci v jednom
místě, ale současně ji odsávají ze všech ostatních.
Centrální zdroje odsávají i peníze, zatímco
průmysl obnovitelných zdrojů nabízí energii
i příjmy.

Podle analýzy think-tanku “together against
interim storage, and for responsible energy
politics” německé fotovoltaické elektrárny
vyráběly až 24 GW solární elektřiny během
nedělního poledne. Dalších 18 GW vyráběly
větrné parky. Spotřeby elektřiny byla v té době
na úrovni 55 GW, což indikoval ukazatel
“Agorameter”, který poskytuje hnutí Agora
Energiewende pro měření elektřiny v německu.
Energiwende bude pokračovat
Spotřeba elektřiny byla o posledním nedělním
poledni v německu velmi nízká v důsledku letní
dovolené, víkendu a relativně teplého počasí.
Vůbec poprvé však německá energetika zvládla

Zatím nelze reálně počítat v nejbližším období,
že německé obnovitelné zdroje pokryjí 100 %
celkové roční spotřeby elektřiny v zemi. nicméně
díky pokračujícímu nárůstu výkonu větrných
a také solárních elektráren je vysoce pravděpodobné,
že německo v horizontu několika následujících
let dosáhne svého dlouhodobého cíle-tj. pokrytí
až 80 % celkové spotřeby elektřiny z oZE.
Cesta k dosažení Energiewende nebude přímočará.
S rostoucím podílem oZE se německo bude
muset vypořádat s lepším řízením zatížení sítě.

Právě rozvoj decentrální energetiky nabízí také
rozvoj obcí a venkova, větší míru svobody
a nezávislosti obcí i občanů.
(převzato a upraveno z www.solarninovinky.cz)

Dotace pro fotovoltaiku na střechách v ČR budou
poskytovány od roku 2016
Česká fotovoltaika dostane od roku 2016 nový impuls ve formě investičních dotací, které budou
domácnostem poskytovány trvale. Potvrdila to mluvčí ministerstvo životního prostředí ČR Petra
Roubíčková. Zdá se, že konečně Českou fotovoltaiku čekají lepší časy. Díky novým dotacím
a usnadnění připojování nových zdrojů lze očekávat razantní oživení českého fotovoltaického trhu
po dvou letech nejistoty. od roku 2016 vejde v platnost nová legislativa, která usnadní připojování
nových malých fotovoltaických elektráren do 10 kW (tzv. mikrozdroje) bez nutností licence
či živnostenského povolení.
(převzato a upraveno z www.solarninovinky.cz)

Dotace na Slovensku: Až 2550 € na elektrárnu
a 900 € na solární baterie

Slovensko velmi progresívně pojalo novou podporu pro malé zdroje šetrné energie do 10 kWp
pro domácnosti. Slovenská investiční energetická agentura (SIEA) publikovala podmínky
podpory, která bude již brzy poskytována ve formě poukázek.
Slováci tak získají velice příznivou investiční
jednorázovou dotaci nejen na instalace
fotovoltaických elektráren, ale i pro inteligentní
řízení spotřeby nebo skladování vyrobené energie
v bateriích.
maximální částka podpory je zvolena tak, aby
pokryla potřeby většiny instalací, pro které se
slovenské domácnosti rozhodnou. na pilotní
národní projekt je vyčleněno 45 milionů €, díky

kterým by mělo být nainstalováno více než
15 000 systémů na využívání obnovitelných
zdrojů energie.
Jak informuje SIEA, při určování výše podpory
bylo klíčové umožnit domácnostem překonat
ekonomickou bariéru způsobenou vyšší pořizovací
cenou a delší návratností těchto zařízení.
(převzato a upraveno z www.solarnaelektraren.sk)
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