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listopad 2015

FOND
FAKTA O FONDu

General advisor:

Arca Capital Slovakia, a.s.

Minimální		
přímý úpis:

EUR 125 000
CZK 3 500 000

ISIN:		
CZ0008474053
		CZ0008474673

Následný min.
přímý úpis:

10 000 EUR
250 000 CZK

Datum založení:

29. leden 2013

Transakční den:

první pracovní den v měsíci

Velikost fondu:
		

33,391 mil. EUR
902,567 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 30. listopad 2015:

Depozitář fondu:
		

NAV		
NAV		

UniCredit Bank Czech
Republic and Slovakia, a.s.

33 391 329 €
902 567 612 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

VÝKONNOST
od začátku roku

8,04% p.a.

Volatilita

0,45 %

Sharpe Ratio

8,45

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 30. listopad 2015
Výkonnost fondu za měsíc listopad byla + 0,51 % meziměsíčně.
Celoročně dosáhl fond ke konci listopadu zhodnocení 8,04 % p.a.,
přičemž odhadovaný celoroční výsledek je 8,34 % p.a. čisté
zhodnocení pro investory (zhodnocení po odečtení poplatků fondu).
Výkonnost portfolia byla i v listopadu na úrovni energetického auditu,

elektrárny nezaznamenaly žádné výkyvy v produkci elektrické energie.
Kapitálové trhy byly v listopadu poměrně stabilní. Hlavní americký index
S&P 500 velmi mírně vzrostl o 0,1 %. Evropské akciové trhy rostly oproti
USA výrazněji (+2,7 %) v očekávání stimulačních opatření ze strany ECB,
avšak výnosy vládních dluhopisy v Evropě zaznamenaly pokles. Hrubý
domácí produkt ČR, Polska a Maďarska vykázal za 3Q meziroční růst
v průměru o více než 3%. Růst je tažen jak domácí spotřebou (podpořenou
zlepšením na trhu práce), tak sektorem průmyslu. V důsledku cen komodit
je inflace v celé Evropě nízká, což mimo jiné, umožní centrálním bankám
držet úrokové sazby na nízkých úrovních. Důležitou listopadovou událostí
bylo i zasedání Britské centrální banky (BoE). Podle očekávání BoE
ponechala základní úrokovou sazbu beze změny, na rekordním
minimu 0,5 %.
Diskuse o výši podpory OZE v rámci ČR v příštím roce spějí ke konci.
Energetický regulační úřad zareagoval pozitivně na vládní nařízení,
které obsahuje záruku za vyplácení dotací pro podporované zdroje
energie.
Vzhledem k nízkým úrokovým sazbám na trhu probíhají aktuálně rokování
s bankami o optimalizaci seniorního financování aktiv ve vlastnictví
fondu. Cílem optimalizace je zvýšení volné hotovosti ve fondu. Fond
zaznamenal před koncem roku vyšší poptávku po podílových listech,
která se projeví v růstu NAV zejména za prosinec.
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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
-

%

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%
-

03

05

0,39%
0,63%

ročně **

7,67%
6,50%
8,34%

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

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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Od ledna 2016 bude zrušena
absurdní daň z elektřiny
pro malé výrobce z obnovitelných zdrojů
Prezident Miloš Zeman podepsal dne 15. prosince 2015 novelu zákona o spotřebních daních,
která ruší povinnost platit absurdní daň z elektřiny pro malé výrobce z obnovitelných zdrojů.
Novela vstupuje v platnost od 1.1.2016.
V květnu 2015 prezident Zeman podepsal
rozsáhlou novelu energetického zákona (NEZ).
Bohužel, NEZ zavedla zrušení osvobození
od daně pro ekologickou výrobu elektrické
energie. Původně měli tuto absurdní daň platit
dokonce i ti, kteří si elektřinu vyrábějí dokonce
i pro vlastní potřebu – například v solární
kalkulačce nebo v ostrovní solární elektrárně.
Na tento nesystémový krok upozorňovaly solární
asociace i senátoři již během schvalování novely
energetického zákona v dubnu 2015. Bohužel,
tato výzva nebyla nevyslyšena, a NEZ byla
urychleně schválena, aby pomohla zejména

českým průmyslovým podnikům. Od roku 2016
budou totiž velcí spotřebitelé elektřiny osvobozeni
od plateb za podporu zelené elektřiny.
Na žádost senátorů a zástupců solární asociace
připravilo ministerstvo průmyslu novelu zákona,
která absurdní daň zruší. Příslušná legislativa
byla na poslední chvíli schválena parlamentem
a podepsána prezidentem Zemanem v rámci
novely zákona o spotřebních daních (NZSD).
NZSD zavádí zejména program další daňové
podpory biopaliv, ale mimo jiné také přináší
osvobození od daně pro elektřinu, kterou si

Francie má solární megapark. Dodá energii
pro 300 tisíc lidí
Francouzská energetická skupina Neoen na konci listopadu u města Bordeaux otevřela
největší solární farmu v Evropě. Fotovoltaický megapark s kapacitou 300 MW dodá
do sítě elektřinu za cenu nižší, než je tomu u nových nukleárních elektráren.
zrcadla, která pokryla území o rozloze 2,5 km2,
dodají energii pro 300 tisíc lidí. Společnost
Neoen, zaměřující se na obnovitelné zdroje
energie, bude jednu megawatthodinu prodávat
po dobu dvaceti let za 105 eur (asi 2837 korun).
„Cena je stejná jako za větrnou energii a zároveň
je to méně, než na kolik přijdou náklady na vznik
nové jaderné energie,“ uvedl generální ředitel
společnosti Neoen Xaviera Barbara pro agenturu
Reuters. Výstavba elektrárny v Bordeaux firmu
stála 360 milionů eur (9,7 miliardy korun).
Francouzským státem kontrolovaná Électricité

de France (EDF), která operuje také v Británii,
má v Hinkley Point v plánu postavit dva nové
jaderné reaktory. Ty budou pro srovnání
vyrábět energii s vládní zárukou za 130 eur
za megawatthodinu. Starší francouzské jaderné
elektrárny ze sedmdesátých a osmdesátých
let přitom vyrobí jednu megawatthodinu za zhruba
55 eur.
Fotovoltaika je udržitelná i z hlediska lidské
práce
Nové francouzské solární zařízení má ještě další

malovýrobci vyrobí pro svoji potřebu z obnovitelných
zdrojů. Od roku 2016 bude osvobozena od daně
z elektřiny výroba elektřiny z ekologicky šetrných
zdrojů (slunce, vítr, geotermální energie, biomasa).
Nezbytnou podmínkou je, že ekologicky šetrná
elektřina bude vyrobená v odběrných místech
s tím, že je zde současně spotřebována a instalovaný
výkon výrobny elektřiny podle energetického
zákona nepřesahuje 30 kW.
Příslušná ustanovení NZSD ohledně osvobození
od daně z elektřiny pro obnovitelné zdroje platí
od 1.1.2016.
Převzato a upraveno
z www.solarninovinky.cz

specifika. Kolektory totiž nesměřují k jihu, jak by
se dalo očekávat. Zrcadla jsou orientována
k ose východ - západ, což umožňuje třikrát
až čtyřikrát vyšší výrobu energie než u jiných
elektráren se stejnou rozlohou. Díky východní
a západní orientaci také elektrárna vyrobí více
energie brzy ráno a pozdě odpoledne, což
ve Francii odpovídá největší poptávce po elektřině.
Využité solární panely jsou sice vyrobeny v Číně,
kolektory však tvoří pouze minoritní část z celkových
nákladů do solárního megaparku. Hlavní výdaje
jdou do výstavby, inženýrských služeb, kabelování
a elektrického vybavení, pro které ve Francii
existuje spousta konkurenčních firem.
					
Převzato a upraveno z ekonomika.idnes.cz
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