REDSIDE investiční společnost, a.s.
V Celnici 1031/4, Praha 1, 110 00
IČO: 242 44 601

Věc: Oznámení o zavedení nového druhu investičních akcií A vydaných k podfondu společnosti
NOVA Green Energy, SICAV, a.s. k podfondu NOVA Green Energy – podfond 1 –
Dividendová třída a vyhlášení nové Rámcové smlouvy o úpisu cenných papírů.

Vážení vázaní zástupci a investiční zprostředkovatelé,
úvodem tohoto dopisu bychom Vám rádi poděkovali za důvěru, kterou jste vložili do našeho fondu
NOVA Green Energy OPF, resp. po úspěšné přeměně nyní NOVA Green Energy, SICAV, a.s. Pevně
věříme, že se nám v čase daří naplňovat investorská očekávání Vašich klientů, a že našemu zelenému
fondu zůstanete věrni i v budoucnu.
O přeměně právní formy fondu NOVA Green Energy z otevřeného podílového fondu na SICAV jsme
Vás již informovali. Přeměna se stala účinnou dne 1.1.2020 a byla zapsána do obchodního rejstříku i do
seznamů vedených Českou národní bankou.
Další změnou, kterou jsme si pro klienty připravili v zájmu rozvíjení aktivity tohoto fondu a
přizpůsobení jeho struktury jejich požadavkům a očekáváním jako investorům, je zavedení nového
druhu investičních akcií, tzv. dividendové třídy investičních akcií A vydaných k podfondu NOVA
Green Energy – podfond 1. Jelikož původně byl fond NOVA Green Energy strukturován jako fond
s růstovými cennými papíry, kdy zisk společnosti se nevyplácí ve formě dividendy, ale zůstává ve
společnosti na rozvíjení dalších investičních aktivit, přičemž investoři získají výnos a zhodnocení z této
investiční aktivity při odkupu svých investičních akcií fondem (kapitálový výnos), došlo při přeměně
k výměně podílových listů za investiční akcie růstové třídy.
Uvědomujeme si ale, že hlavně institucionální investoři preferují spíše dividendový charakter fondu, a
proto jsme se při této příležitosti rozhodli zavést také dividendovou třídu investičních akcií, kdy část
zisku podfondu připadající na akcionáře držící dividendové investiční akcie se bude vyplácet formou
dividendy jednou za rok. Výplatu dividendy předpokládáme v červenci po rozhodnutí valné hromady o
výplatě dividendy. Akcionáři držící růstové akcie tedy benefitují z kapitálového výnosu, který je po 3
letech držení osvobozen od daně (daňový časový test), dividendový výnos a samotná dividenda je
zdaněna srážkovou daní.
Stávající investoři, kteří hodlají „přestoupit“ do dividendové třídy musí bohužel, jelikož legislativa jinou
možnost nepřipouští, požádat o odkup svých růstových investičních akcií a o úpis dividendových
investičních akcií. Dividendové investiční akcie se budou upisovat za stejnou hodnotu jakou měly
růstové investiční akcie (jelikož hodnota dividendové a růstové investiční akcie je do první výplaty
dividendy stejná), tzn. akcionáři budou připsány dividendové investiční akcie ve stejném počtu kusů, v
jakém vlastnil růstové investiční akcie (a de facto se jedná o stejný počet kusů upsaných podílových
listů). Platby za odkup a následné upsání dividendových investičních akcií nebudou provedeny a sumy
se jenom započítají na základě dohody o započtení těchto pohledávek.

Formulářová smlouva na odkup, úpis a zápočet bude uveřejněna na internetových stránkách
www.redsidefunds.com a zaslána i Vám, investičním zprostředkovatelům. Lhůta na zaslání této
smlouvy a de facto žádosti o odkup růstových investičních akcií a úpis dividendových investičních
akcií je stanovena do 31.3.2020 (doručení smlouvy je možné buď osobně, poštou nebo
prostřednictvím Vás na adresu sídla naší společnosti). Samotné vypořádání odkupu a úpisu
dividendových investičních akcií bude provedeno v měsíci dubnu 2020. Bohužel opět kvůli
legislativním nedostatkům v případě „přestupu“ do dividendové třídy se přerušuje daňový časový test a
3letá doba pro osvobození od daně začíná běžet znovu. Dividendová třída je určena zejména pro
institucionální klienty, jelikož s sebou nese větší daňové zatížení.
Noví investoři si již od 2.1.2020 mohou vybrat, jestli chtějí investovat do růstové nebo dividendové
třídy, i když ještě dividendová třída investičních akcií nemá přidělen ISIN (bude se jednat o dva ISINy, jelikož dividendové investiční akcie budou vydávané v Eurové i korunové měnové třídě). ISIN-y
budou přiděleny v průběhu měsíce ledna 2020.
Z tohoto důvodu jsme připravili nové znění Rámcové smlouvy o úpisu cenných papírů našich fondů,
kde jsme implementovali ale i další změny, které vyvstaly v průběhu praxe, používání této smlouvy a
hlavně z provedené kontroly České národní banky u nás ve společnosti - souhlas klienta s poskytováním
údajů pro Vás jako investiční zprostředkovatele, rozšíření dotazníku o informace ohledně jednající
osoby a skutečného majitele klienta právnické osoby, rozšíření otázky ohledně zdrojů peněžních
prostředků, žádost o doložení zdrojů peněžních prostředků i originálními dokumenty, a samozřejmě
změny související s přeměnou a zavedením dividendové třídy investičních akcií na fondu NOVA Green
Energy.
Chtěli bychom Vás požádat, abyste k novým investicím již používali toto nové znění Rámcové
smlouvy, ale samozřejmě nějakou dočasnou dobu (do 17.1.2020) budeme akceptovat i staré znění
Rámcové smlouvy. Závěrem bychom Vás ještě chtěli informovat, že po přidělení ISIN-ů pro
dividendové investiční akcie NOVA Green Energy (EUR i CZK) Vám pošleme ještě finální znění
Rámcové smlouvy, které předpokládáme, že bude účinné od 1.2.2020. Proto, kdybyste měli nějaké
otázky, připomínky nebo návrhy ke znění Rámcové smlouvy, můžete nám je posílat elektronicky
na emailovou adresu izatkova@redsidefunds.com do 24.1.2020.
Dovolujeme si Vás ubezpečit, že celý proces změny právní formy fondu a zavedení nové třídy
investičních akcií probíhal v intenzivní kooperaci s auditorem fondu, Centrálním depozitářem cenných
papírů, a.s., depozitářem fondu, Českou národní bankou a našimi interními i externími právníky.
Jsme přesvědčeni, že tento krok povede k ještě většímu zatraktivnění fondu jak pro zahraniční
institucionální klienty, tak pro retailové klienty. Umožňuje totiž ještě větší diverzifikaci investic Vašich
klientů bez dodatečných nároků na kapitál, a to vše při zachování otevřené formy fondu.
Věříme, že v tomto našem kroku vidíte a oceníte neustálou snahu nás, fondových manažerů v REDSIDE
o zvyšování atraktivity fondu NOVA Green Energy a jeho další směřování k vyspělým evropským
fondovým strukturám.
Děkujeme za Vaši důvěru.

S pozdravem
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Člen představenstva REDSIDE investiční společnost, a.s.
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