REDSIDE investiční společnost, a.s.
V Celnici 1031/4
110 00 Praha
IČ: 242 44 601
(dále jen jako „REDSIDE“)

Věc: Sdělení REDSIDE akcionářům a obchodním partnerům investičních fondů
NOVA Green Energy, SICAV, a.s. a NOVA Real Estate, investiční fond s
proměnným základním kapitálem, a.s.
Vážení akcionáři a obchodní partneři,
dovolte nám, abychom se stručně vyjádřili ke zprávám, které se minulý týden objevily v médiích a na
internetových stránkách finanční skupiny Arca Capital (dále jen jako „skupina Arca“), a to v souvislosti
s dluhopisy emitovanými slovenskými společnostmi Nova Green Finance, a.s. a Nova Real Estate
Finance, a.s. Dle těchto zpráv mají obě společnosti, patřící do skupiny Arca, problémy s dodržením a
plněním svých závazků vůči držitelům jejich dluhopisů. Za tyto závazky údajně ručí slovenská
společnost Arca Capital Slovakia, a.s., které byla soudem povolena restrukturalizace na území
Slovenské republiky.
Rádi bychom tímto sdělením předešli Vašim předčasným negativním reakcím, neboť jsme si vědomi,
že názvy výše uvedených společností se nápadně podobají názvům jak našeho energetického fondu,
tak realitního fondu, což pro Vás může být poněkud zavádějící.
Prosíme, berte tedy na vědomí, že obě výše zmíněné společnosti nejsou součástí investiční skupiny
REDSIDE, ani námi obhospodařovaných fondů NOVA Green Energy, SICAV, a.s. (dále jen „NOVA
Green Energy“) a NOVA Real Estate, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. (dále
jen „NOVA Real Estate“). Naše fondy nikdy neemitovaly, ať přímo či nepřímo, žádné dluhové
investiční nástroje, tedy ani ty, spojené s výše uvedenými slovenskými společnostmi.
Tyto projektové společnosti, dle informací z internetových stránek skupiny Arca, emitovaly několik
emisí dluhopisů se splatností 5-10 let, a to v rámci dluhopisového programu daných společností.
Výtěžek z emisí směřoval dle prospektů a emisních podmínek těchto dluhopisů do energetických a
realitních projektů v rámci skupiny Arca, přičemž část těchto prostředků byla za účelem zhodnocení
použita na nákup investičních akcií emitovaných námi spravovanými fondy. U NOVA Green Energy se
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jedná o objem přibližně ve výši 3 % fondového kapitálu podfondu (NAV), u NOVA Real Estate o 1 %
NAV.
Na základě výše uvedených skutečností se REDSIDE distancuje od jakýchkoliv aktivit výše zmíněných
společností a zároveň si ještě jednou dovolujeme zopakovat, že se nejedná o entity totožné s našimi
fondy. Navíc, naše fondy neemitovaly žádné dluhové investiční nástroje a ani nevlastní žádné
dluhové investiční nástroje emitované výše zmíněnými slovenskými společnostmi.
Děkujeme Vám za pochopení a projevenou důvěru.
V případě otázek jsme Vám k dispozici.
S pozdravem
Ing. Michal Zachar
Obchodní ředitel a člen představenstva REDSIDE
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