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PROSINEC 2015

FOND
FAKTA O FONDu

General advisor:

Arca Capital Slovakia, a.s.

VÝKONNOST

Minimální		
přímý úpis:

EUR 125 000
CZK 3 500 000

od začátku roku

8,63% p.a.

ISIN:		
CZ0008474053
		CZ0008474673

Následný min.
přímý úpis:

10 000 EUR
250 000 CZK

Volatilita

0,59% p.a.

Datum založení:

29. leden 2013

Transakční den:

první pracovní den v měsíci

Velikost fondu:
		

34,844 mil. EUR
941,669 mil. CZK

Úpis:

měsíčně

Redemace:
		

měsíčně, podílník má právo
podat redemaci kdykoliv

Cílový výnos
pro investora:
		

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

Forma:		
		

otevřený podílový fond
kvalifikovaných investorů

Kapacita fondu:
170 mil. EUR
		4,68 mld CZK
Třídy podílových
listů:		

EUR, CZK

Základní měna:

CZK

VÝKONNOST:

Administrátor fondu: REDSIDE investiční
		
společnost, a.s.

Poslední aktualizace k datumu 31. PROSINEC 2015:

Depozitář fondu:
		

NAV		
NAV		

UniCredit Bank Czech
Republic and Slovakia, a.s.

34 844 382 €
941 669 415 CZK

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

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. PROSINEC 2015
Výkonnost fondu v posledním měsíci roku 2015 zaznamenala růst
o 0,59 %. Předběžné neauditované výsledky za rok 2015 skončily
na 8,63 % p.a. čisté zhodnocení pro investory (zhodnocení po odečtení
poplatků fondu). V rámci výkonnosti fondu za rok 2015 je zohledněné
i každoroční přecenění aktiv fondu znalcem z roku 2014 ve výši 1,1 %
(přecenění se realizuje pokaždé v dubnu následujícího roku).

Výkonnost portfolia na celoroční bázi byla nad energetickým auditem.
Přála tomu i mírná zima s nedostatkem sněhu, díky kterému měly elektrárny
vyšší výkon než je v zimních měsících běžné.
Fond narostl v prosinci na 34,8 mil. EUR. S koncem roku fond zaznamenal
vyšší příliv investorů. Vstupovali do něj individuální investoři, kteří hledali
konzervativní vyvážení svého portfolia a vyjadřovali obavy nad nestabilní
situací na světových kapitálových trzích. Zároveň se investoři fondu
rozrostly i o dalšího významného institucionálního investora.
Prosinec na kapitálových trzích přinesl další propady. Ty byly mírnější
na trzích USA, kde technologický index Nasdaq odepsal 0,84 %, index
S&P ztratil 0,8 % a index Dow Jones 0,7 %. V Evropě byla situace horší
a německý akciový index DAX ztratil v prosinci 5,6 %. Neztrátovější tituly
v rámci DAX byly společnosti Linde (-29,3%) a K + S (-12,3%). Naproti
tomu, kladně ukončila rok energetická společnost RWE a na pozadí
klesajících cen ropy také Deutsche Lufthansa. Pražský index PX oslabil
oproti listopadu o 1,9 %. Na komoditním trhu klesala hlavně cena ropy,
a to o 12 %.
Ostře sledovanou událostí v prosinci bylo zasedání FED. Americká
centrální banka podle očekávání po více než devíti letech zvýšila základní
úrokovou sazbu z minima o čtvrt percentuálníbo bodu do rozpětí 0.25 - 0.50%.
FED takto deklaroval důvěru v dobrou kondici americké ekonomiky a vyslal
dobrou zprávu pro zbytek světa.
Celoroční zhodnocení fondu bude prezentováno v lednovém
reportingu.
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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
0,1176

0,1025
0,1088
0,1182

0,1029
0,1091
0,1189

%

2013
2014
2015

0,39%
0,64%

0,48%
0,45%

0,58%
1,62%

0,57%
0,44%

0,47%
1,77%

1,01%
0,57%
0,26%

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

0,59%
0,65%
0,60%

0,29%
0,28%
0,51%

0,49%
0,65%
0,51%

0,49%
0,91%
0,59%

0,39%
0,63%

ročně **

7,67%
6,50% ***
8,63% ****

*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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Rekordní boom zelené energie pokračuje,
navzdory nízkým cenám ropy
Analytici společnosti GlobalData a Bloomberg New Energy Finance (BNEF) se ve své analýze
shodli na tom, že rok 2015 přinesl nový rekord v oblasti investic do obnovitelných zdrojů
energie (OZE). V roce 2015 bylo v oblasti OZE proinvestováno celosvětově rekordních
329 miliard USD.
Současně došlo k navýšení celkové kapacity OZE v oblasti OZE se staly Indie (10,5 mld. USD)
o 121 GW. Celková kapacita OZE tak činí 914 GW. a Brazílie (7,5 mld. USD). V roce 2015 raketově
Boom OZE pokračoval, a to navzdory extrémně rostl zájem investorů o fotovoltaiku, a to zejména
nízkým cenám klasických energetických surovin v Číně, Japonsku a USA. Hlavním důvodem
(ropa, uhlí a plyn). Hlavními světovými trhy pro OZE je rostoucí konkurenceschopnost fotovoltaiky,
se loni staly Čína a USA, kde se investovalo téměř přičemž se příznivě projevují klesající ceny
50 % z celkového objemu investic.
solárních panelů a střídačů, tím se zvyšuje
efektivita výroby elektřiny a snižuje se potřeba
Světovým lídrem se v minulém roce stala Čína vysokých subvencí ze strany států. Podle analytiků
se 111 mld. USD proinvestovanými do rozvoje BNEF celkové světové investice do fotovoltaiky
OZE. Suma rostla meziročně o 17% a dosáhla loni dosáhly hodnoty 161 miliard USD. Instalovaný
zhruba stejné úrovně jako v Evropě a v USA výkon ve fotovoltaice vzrostl o rekordních 57 GW.
dohromady.
Tahounem růstu byly zejména investice do velkých
pozemních solárních elektráren.
Investiční výdaje na rozvoj OZE v USA loni rostly
meziročně o 7,5% na 56 mld. USD, což bylo Poprvé v historii více jak polovina celkové hodnoty
nejvíce od roku 2011. Dalšími významnými trhy nových projektů přináležela rozvíjejícím se trhům.

Poprvé v historii také nové OZE zdroje svou
kapacitou překonaly nově vybudované konvenční
zdroje a to i přes již výše zmíněný propad cen
klasických zdrojů energií, jež by naznačoval větší
příklon k těmto tradičním zdrojům.
Klíčovým faktorem, který souvisí s boomem
fotovoltaiky a sektoru OZE ve světě, bude stále
rostoucí role rozvojových zemí. Podle studie
BNEF téměř 12 miliard USD bude investováno
do výroby elektřiny během následujících 25 let,
přičemž až 78 % z těchto investic připadne
na „energeticky hladové“ rozvojové země. Očekává
se, že do roku 2040 budou rozvojové ekonomiky
investovat více než 1 mld. USD do malých
fotovoltaických instalací, které umožní zásobování
elektřinou i v odlehlých oblastech.
(převzato a upraveno z:
www.solarninovinky.cz)

Výroba zelené energie v Německu roste
Energie z obnovitelných zdrojů energie (OZE), a to zejména z větru a slunce, se stává
v německém energetickém mixu čím dál důležitější. Podle aktuálních údajů z obnovitelných
zdrojů pochází už téměř třetina elektřiny v Německu.
Celková výroba elektřiny v Německu loni vzrostla
o tři procenta na 647,1 terawatthodiny (TWh).
Výroba elektřiny z OZE se meziročně zvýšila
o devatenáct procent na 194,1 TWh a jejich podíl
na produkci elektřiny v zemi vzrostl z 26 na 30 %.
V roce 2015 pokryly větrníky a solární elektrárny
téměř 30 % německé spotřeby. Patrný je především
nárůst podílu větrných elektráren.Ty koncem října
vyráběly o 47 % více elektřiny než před rokem.
Naopak podíl fotovoltaických elektráren se meziročně
téměř nezměnil. Nicméně, nejvýznamnějším
zdrojem pro německou energetiku nadále zůstává
uhlí. Na celkové výrobě elektřiny v zemi se
černouhelné a hnědouhelné elektrárny v roce
2015 podílely celkem 42,2 %.
Meziročně to znamenalo pokles o 1,5 %. Podle

Spolkového svazu energetického a vodního
hospodářství BDEW v Německu klesá význam
jaderné energetiky, jejíž podíl na výrobě elektřiny
v Německu loni dosáhl 14,1 procenta, o 1,4 %
bodu méně než v roce 2014. Německo nyní
provozuje ještě osm jaderných reaktorů, do roku
2022 by měly ukončit provoz všechny. BDEW
ve zprávě konstatuje, že je nutné
vyřešit i problém s rezervními
kapacitami konvenčních zdrojů,
které budou využívány v době,
kdy OZE nevyrábějí elektřinu.
Německo chce do budoucna
svou energetiku založit na
obnovitelných zdrojích, v roce 2035
by měly pokrývat 55 až 60 % celkové
spotřeby elektřiny. Po odstavení
jaderných elektráren by se měl

postupně snižovat i význam uhelných zdrojů.
(převzato a upraveno z:
www.solarninovinky.cz
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