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ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI ZÁKLADNÍ INFORMACE O FONDU
Investiční společnost: Conseq Funds investiční společnost, a.s. ISIN: CZ0008044849

Investiční manažer: Conseq Funds investiční společnost, a.s. Datum založení, zákl. měna: 20. 8. 2010; CZK

Depozitář: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Vstupní poplatek: max. 3 % z hodnoty investice

Administrátor: Conseq Funds investiční společnost, a.s. Fixní manažerský poplatek: 1 % z prům. hodnoty fondu

Obchodní dny: minimálně dvakrát ročně k 30. 6. a k 31. 12. Výkonnostní odměna: 20 % z výnosu nad 8 % p.a.

INVESTIČNÍ CÍL FONDU
Cílem fondu je dosahovat v dlouhodobém horizontu nadstandardního zhodnocení prostředků svěřených kvalifikovanými investory měřeného v českých korunách, 
a to investováním do společností zabývajících se výrobou energie z obnovitelných zdrojů, dále pak investováním do nemovitostí, pohledávek a movitých věcí, 
které souvisejí s využíváním obnovitelných zdrojů energie nebo dosahováním energetických úspor.
Conseq eko-energetický, podfond Conseq FKvI SICAV (CZ0008044849) vznikl 1. 1. 2020 přeměnou původního fondu Conseq eko-energetický OPF (CZ0008473394). 
Graf historických cen i tabulky výkonností podfondu proto zohledňují i historické ceny původního fondu před přeměnou.

ZPRÁVA INVESTIČNÍHO MANAŽERA

VÝKONNOST ZA UVEDENÉ OBDOBÍ K 30. 6. 2022
OBDOBÍ FOND 

6 měsíců 16,23 %

1 rok 18,68 %

3 roky 36,06 %

3 roky p.a. 10,81 %

5 let 67,20 %

5 let p.a. 10,83 %

Od založení 109,95 %

Od založení p.a. 6,45 %

VÝVOJ HODNOTY A ZHODNOCENÍZÁKLADNÍ STATISTIKA
NAV na PL k 30. 6. 2022 2,0995

Celkové NAV v CZK  507,6 mil. Kč 

Celková nákladovost (TER) 1,24 %
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Portfolio fondu se v současné době skládá ze čtyř hlavních investičních celků – dvou fotovoltaických parků v České republice (FVE Myslív a FVE 
Zlonín), minoritního podílu ve společnosti Enern Energy Coöperatief, která provozuje dva větrné parky v Polsku a investice do mezinárodního fondu 
IMPAX NEF III, který se zaměřuje na development obnovitelných zdrojů energie zejména v západní, severní a jižní Evropě. Volné prostředky jsou 
pak umístěny v nástrojích peněžního trhu, dluhopisech nebo účastnických cenných papírech investičních fondů odpovídajícího zaměření.

Solární elektrárny v ČR zaznamenaly v první polovině roku 2022 přibližně o 26,1 % vyšší produkci elektrické energie oproti predikcím a zároveň 
je nepostihly žádné významnější technické problémy. Vysoká nadvýroba byla způsobena zejména vyšším osvitem v důsledku nižších srážek. 
Za predikcí zaostala výroba pouze v lednu, což bylo důsledkem delší přítomností sněhové pokrývky na fotovoltaických panelech. Celkově však 
šlo o  jedno z nejlepších pololetí v historii elektráren.  Výkonnost obou elektráren se tak nadále vyvíjí nad naše očekávání. V 1. pololetí roku 
2022 nastal další výrazný posun v otázce kontrol přiměřenosti podpory obnovitelných zdrojů energie (tzv. překompenzace), které se dotýkají 
i fotovoltaických elektráren v majetku podfondu. Překompenzace je dle novely Zákona o podporovaných zdrojích energie posuzována na základě 
výše vnitřního výnosového procenta, kde zákon zavádí přípustný interval 8,4 %–10,6 % s tím, že výši pro konkrétní obnovitelné zdroje by měla 
určit svým rozhodnutím vláda. Dne 7. 4. 2022 zveřejnilo Ministerstvo průmyslu a obchodu zprávu o výsledcích sektorového šetření IRR pro zdroje 
2006–2010. Z celkového počtu FVE instalovaných v roce 2010 se sektorového šetření zúčastnilo 68,6 % a výsledné IRR činí pro tyto elektrárny 
6,1 %. Jelikož spodní hranice přípustné výnosnosti měřené IRR dle zákona o podporovaných zdrojích energie činí 8,4 %, vychází, že nehledě na to 
kde v intervalu 8,4 %–10,6 % určí vláda povolenou výši IRR, není sektor překompenzován. Na základě tohoto závěru došlo v modelu ve vstupních 
údajích k navýšení projektované výkupní ceny pro rok 2022 z původních 11 734,12 Kč/MWh na 15 419 Kč/MWh, což je výkupní cena, za kterou 
FVE reálně prodávají elektřinu. Toto způsobilo výrazný růst ocenění obchodních podílů na hodnoty, které odpovídají aktuální tržní realitě.
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ZPRÁVA INVESTIČNÍHO MANAŽERA

KOMENTÁŘ K VÝVOJI PORTFOLIA FONDU – POKRAČOVÁNÍ

AKTUÁLNÍ ROZLOŽENÍ PORTFOLIA FONDU K 30. 6. 2022

PŘEHLED AKTIV FONDU
INVESTICE ZEMĚ PODÍL

Solazo s. r. o.* CZ 20,63 %

CNE Projekt FVE beta s. r. o. * CZ 19,26 %

Minoritní podíl Enern Energy Investments Coöperatief U. A. * PL 18,90 %

Impax New Energy Investors III ("Impax NEF III") EHP 17,91 %

Finanční prostředky 23,30 %

* včetně souvisejících pohledávek a závazků splatných v budoucnosti

V první polovině roku 2022 se rovněž dařilo oběma větrným elektrárnám v Polsku. Tolkowiec zaznamenal zvýšení produkce o 3,5 % oproti 
hodnotám predikovaným v energetickém auditu, zatímco produkce elektrárny Namysłów byla v průměru 9 % nad predikovanými hodnotami. 
Pod lepší výkonnost elektráren se v prvním pololetí roku podepsaly zejména lepší povětrnostní podmínky v daných oblastech. Negativem pro 
výkonnost fondu byl naopak významný pokles ceny zelených certifikátů z 263 PLN/MWh (ke dni 31. 12. 2021) na 173,3 PLN/MWh k 30. 6. 2022. 

Fond Impax NEF III s celkovým upsaným objemem 341 mil. EUR se zaměřuje na výstavbu obnovitelných zdrojů energie zejména v západní a severní 
Evropě. Jeho portfolio se v současné době skládá z několika projektů fotovoltaických, větrných i vodních elektráren o celkovém výkonu přes 
700 MW, z nichž je menší část již v provozu a u další části probíhá fáze výstavby. Fond rovněž dokončil úspěšný prodej dvou solárních elektráren 
ve Francii a Nizozemsku. Nad rámec toho probíhá příprava dalších projektů o potenciálním celkovém instalovaném výkonu nad 2000 MW. Impax 
NEF III během roku 2022 rovněž pokračoval v čerpání závazků investorů. K 30. 6. 2022 fond načerpal přibližně 76 % z celkového závazku.

Dobré výsledky fondu a celoevropský růst cen elektřiny se v roce 2022 se odrazily ve strmém růstu kurzu jím emitovaných investičních akcií. Oproti 
konci roku kurz investiční akcie posílil o 16,23 %. Meziročně se podařilo kurzu investiční akcie fondu zhodnotit o 18,68 %. 

Bližší informace k jednotlivým projektům fondu jsou uvedeny v další části této zprávy.

39,89%

18,90%

17,91%

23,30%

Fotovoltaika

Vítr

Fond Impax NEF III

Finanční aktiva



Pololetní zpráva portfolio manažera – 1. pololetí 2022

CONSEQ EKO-ENERGETICKÝ,
PODFOND CONSEQ FKVI SICAV

PODROBNÝ KOMENTÁŘ K VÝVOJI PORTFOLIA FONDU

SLUNCE
Investici v solární energetice tvoří 100% podíl ve společnostech SOLAZO s. r. o. a CNE Projekt FVE beta s. r. o., provozujících solární 
elektrárny o celkovém instalovaném výkonu 4,25 MW. Ke konci prvního pololetí investice představovala 39,89  % vlastního 
kapitálu podfondu oproti 45,45 % k 31. 12. 2021. Důvodem poklesu podílu obou společností na majetku fondu byl zejména 
nárůst finančního portfolia fondu daný emisí nových investičních akcií podfondu.

V prvním pololetí zaznamenaly obě fotovoltaické elektrárny v průměru o 26 % vyšší produkci oproti predikovaným hodnotám v oceňovacím modelu. 
Vyšší výkon elektráren byl způsobem zejména nižším množstvím srážek a s tím souvisejícím vyšším osvitem v průběhu sledovaného období. Výrazněji 
oproti předpokladům zaostala výroba  pouze v  lednu. Naopak nejlepší výsledky zaznamenaly elektrárny v březnu, kdy se podařilo překonat predikci 
o 39 %. Z technického hlediska nepotkaly FVE v uplynulém období žádné výraznější problémy, disponibilita obou elektráren se i nadále dlouhodobě 
pohybuje nad 99 %. Celková výkonnost a tržby obou elektráren se dosud vyvíjí nad naše původní očekávání.

V 1. pololetí roku 2022 nastal další výrazný posun v otázce kontrol přiměřenosti podpory obnovitelných zdrojů energie (tzv. překompenzace), které 
se dotýkají i fotovoltaických elektráren v majetku podfondu. Překompenzace je dle novely Zákona o podporovaných zdrojích energie posuzována 
na základě výše vnitřního výnosového procenta, kde zákon zavádí přípustný interval 8,4 %–10,6 % s tím, že výši pro konkrétní obnovitelné zdroje 
by měla určit svým rozhodnutím vláda. Dne 7. 4. 2022 zveřejnilo Ministerstvo průmyslu a obchodu zprávu o výsledcích sektorového šetření IRR pro 
zdroje 2006–2010. Z celkového počtu FVE instalovaných v roce 2010 se sektorového šetření zúčastnilo 68,6 % a výsledné IRR činí pro tyto elektrárny 
6,1 %. Jelikož spodní hranice přípustné výnosnosti měřené IRR dle zákona o podporovaných zdrojích energie činí 8,4 %, vychází, že nehledě na to kde 
v intervalu 8,4 %–10,6 % určí vláda povolenou výši IRR, není sektor překompenzován. Na základě tohoto závěru došlo v modelu ve vstupních údajích 
k navýšení projektované výkupní ceny pro rok 2022 z původních 11 734,12 Kč/MWh na 15 419 Kč/MWh, což je výkupní cena, za kterou FVE v 
roce 2022 reálně prodávají elektřinu. V následujících letech (2023–2030) je pak projektovaná výkupní cena pro rok 2022 ve výši 15 419 Kč/MWh v 
souladu s legislativou a dosud uplatňovanou metodikou indexována o 2 % ročně. Co se týče nárůstu ceny silové elektřiny, kterého jsme byli svědky 
v prvním pololetí roku 2022, neměl tento nárůst na hodnotu projektů žádný vliv, neboť obě FVE prodávají elektřinu za výše uvedenou výkupní cenu. 
Nad rámec výkupní ceny je dalším stěžejním parametrem oceňovacího modelu diskontní míra. Diskontní míra pro ocenění FVE je kalkulována jako 
součet „základní diskontní míry“ 5 % p.a. a výnosu do splatností desetiletého státního dluhopisu ČR (10Y CZGB). Pro ocenění k 30. 6. 2022 byla 
základní diskontní míra ponechána na 5 % p.a. a 10 Y CZGB aktualizován na hodnotu k 30. 6. 2022 ve výši 4,91 % p.a. Celková použitá diskontní 
míra k 30. 6. 2022 činí 9,91 % p.a.
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PODROBNÝ KOMENTÁŘ K VÝVOJI PORTFOLIA FONDU

IMPAX

VÍTR
Minoritní podíl (cca 8,66 %) vlastní fond ve společnosti Enern Energy Investment Coöperatief U. A (dále jen „EEIC“), jejímž 
předmětem činnosti je provozování větrných elektráren v Polsku, a to konkrétně v oblasti Namysłów a Tolkowiec. K 30. 6. 2022 
tvořila investice 18,9 % vlastního kapitálu fondu, což znamená mírný nárůst oproti stavu ke konci roku (cca 18,15 %). Příčinou 
nárůstu relativní váhy v portfoliu jsou zejména dobré výsledky obou elektráren ve sledovaném období.

Oba větrné parky během první poloviny roku 2022 zaznamenaly nárůst produkce oproti plánované kapacitě výroby (Namysłów 9 % a Tolkowiec 
3,5 %), což bylo způsobeno dobrými větrnými podmínkami v první polovině roku. Oba větrné parky nepostihly žádné závažné poruchy.

Negativem pro hodnotu projektů byl silný pokles ceny zelených certifikátů v první polovině roku z 263 PLN/MWh na 173,3 PLN/MWh k 30. 6. 2022, 
což znamená pokles v průměru o 34 %. Dalším negativním faktorem, který se promítl do ocenění společnosti, bylo také oslabení polského zlotého 
vůči české koruně. Co se týče ceny silové elektřiny, jsou ceny prodávané elektřiny pro roky 2022 a 2023 zafixovány, ohledně ceny pro rok 2024 pak 
probíhají jednání se čtyřmi potenciálními odběrateli. V důsledku nárůstu ceny silové elektřiny v prvním pololetí roku 2022 došlo k revizi odhadované 
ceny pro rok 2024 a následující, což se pozitivně projevilo do ocenění majetkové účasti. 

Hodnota ocenění účasti Fondu v projektu větrných elektráren v Polsku se zvýšila z 67,3 mil. CZK na současných 81,6 mil. CZK. Aktuální IRR na úrovni 
společnosti EEIC k 30. 6. 2022 činí 13,33 %.

Fond Impax NEF III, který ukončil v květnu roku 2018 poslední upisovací období s celkovým upsaným objemem 341 mil. EUR, 
pokračoval během první poloviny roku 2022 v čerpání dalšího kapitálu od investorů. Oproti předchozím obdobím šlo nicméně 
pouze o jednu platbu, která se uskutečnila v červnu. K 30. 6. 2022 tedy fond poskytl 75,47 % z celkového závazku 5 mil. EUR.

Fond Impax NEF III cílí na svolání zbývající části závazků jeho investorů do konce roku 2023. Další platby do fondu Impax NEF III budou následovat 
hned v druhé polovině roku 2022.

FRANCIE

Projekt Scarlett akvírovaný v září roku 2017, se sestává z dvou větrných parků (JMA a SBEA) v Bretani o výkonu 10 a 12 MW. Impax NEF III pokračuje 
v přípravách na budoucí exit, které spočívají v optimalizaci výroby větrného parku JMA a rozšíření parku SBEA o další větrné turbíny.

U projektu SBEA byla v prosinci 2021 podána žádost o vydání stavebního povolení na rozšíření větrného parku o další větrné turbíny. Projekt se těší 
velké podpoře místního obyvatelstva, které bylo rovněž přizváno k účasti na crowdfundingové kampani projektu.

Projekt Scarlett vyplatil v druhém čtvrtletí tohoto roku dividendu ve výši 400 tisíc EUR. Od akvizice tak vyplatil fondu Impax dividendy ve výši 
4,2 milionu EUR s tím, že další dividenda by měla následovat již v druhém pololetí roku 2022. Na větrném parku JMA proběhla optimalizace výroby, 
která spočívá v modernizaci současných turbín. Modernizace zvýšila produkci instalovaných turbín a prodloužila jejich životnosti, což se pozitivně 
projeví na celkové hodnotě parku při plánovaném exitu. U projektu SBEA byla podepsána.

Produkce obou parků zůstala v první polovině roku za očekáváním. Projekt SBEA zaznamenal 22% pokles oproti predikovaným hodnotám, zatímco 
u projektu JMA šlo o 26% pokles. Důvodem špatné produkce byly zejména horší povětrnostní podmínky v dané oblasti.

U dalšího francouzského projektu LongWing se podařilo podepsat kupní smlouvu na prodej fotovoltaického portfolia o celkovém výkonu 77 MW. 
Portfolio se skládá z několika projektů v různých fázích výstavby a ze čtyř již fungujících elektráren. Celkové IRR projektu by po dokončení prodeje 
mělo činit 35 %.

U již fungujících větrných elektráren IDS (18 MW) a SPMD3 (MW) zůstala produkce v prvním pololetí za očekáváním (IDS -26 %, SPMD3 -33 % oproti 
predikovaným hodnotám), což bylo způsobeno stejně jako u další projektů ve Francii špatnými větrnými podmínkami.Obě elektrárny se nicméně těší 
vysoké spolehlivosti  a nepotkaly je žádné technické problémy.

Součástí portfolia LongWing jsou rovněž větrné parky SPDM3 (24 MW) a Ids (18 MW). Vzhledem ke špatným povětrnostním podmínkám ve Francii 
výroba obou elektráren zaostala ze predikovanými hodnotami. U projektu SPDM3 se jednalo o pokles 3 %, zatímco u elektrárny Ids šlo o 13% pokles. 
Obě elektrárny se nicméně těší vysoké spolehlivosti a nepotkaly je žádné technické problémy. 

Portfolio Eurocape a Longwing se již rozšířilo z projektů o výkonu 350 MW na nynějších 900 MW, což dělá z Eurocape jednoho z nejvýznamnějších 
developerů v regionu. Důvodem nárůstu jsou mimo jiné i akvizice developerských společností David Energies a Bauer na začátku roku 2022. V rámci 
portfolia Eurocape nadále probíhá development již vlastněných projektů. Ke konci pololetí se týmu David Energies podařilo získat stavební povolení 
pro větrnou elektrárnu Sepmes (18 MW), která je vlastněná z 50 % David Energies a z 50 % společností RWE. Získání povolení jen potvrzuje 
úspěšnou integraci týmu David Energies mezi tým Eurocape. Ke konci července se rovněž podařilo získat povolení pro výstavbu solární elektrárny 
St. Georges de Poisieux (5 MW). Pro další projekty o celkovém výkonu 100 MW již byla podána potřebná dokumentace pro získání stavebního 
povolení a nyní probíhá jejich vyhodnocování příslušnými úřady.
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NĚMECKO

U našich západních sousedů se Impax NEF III realizuje ve dvou projektech: iTerra a NWind, v jejichž portfoliu jsou výhradně větrné elektrárny.

Po akvizicích projektu Mariengarten (12 MW) v roce 2021 se celkový výkon NWind rozšířil na 20,4 MW. V současné době probíhá vyhodnocení 
výnosnosti všech elektráren po dokončení, na jejímž základě bude stanovena valuace. U projektů Oedelum a Quelkhorn byly po vyhodnocení zjištěny 
lepší povětrnostní podmínky oproti předpokladům, což bude mít pozitivní efekt na valuaci obou projektů.

V rámci projektu iTerra fond dokončil akvizice projektů Abicon a Tangerland (200 MW), čímž se navýšila výkonnost všech aktiv v portfoliu na více než 
700 MW. U elektrárny Feldatal (12,6 MW), která obdržela stavební povolení v roce 2021, byl po skončení aukce na konci prvního čtvrtletí roku 2022 
získán předjednaný tarif na výkup elektřiny ve výši 56,2 EUR/MWh. Zároveň fond zažádal o možné navýšení projektu na 18 MW, čehož chce docílit 
změnou původně plánovaných turbín (4,2 MW) na novější typ (6 MW). Stavba dalšího větrného parku Frielendorf-Süd (8,4 MW) pokračuje dle plánu 
a očekává se její dokončení během letošního roku.

Elektrárna Münster (9,6 MW) zaznamenala v prvním pololetí o 20,6 % nižší  produkci proti plánu. Hlavním důvodem poklesu byly horší povětrnostní 
podmínky v celém Německu a také zvýšený výskyt netopýrů v dané oblasti, což mělo za následek opakované přerušení produkce. Tamní tým již 
nicméně připravil aktualizaci softwaru větrných turbín, který by měl významně snížit dobu nefunkčnosti elektrárny tohoto typu. Pokles produkce byl 
nicméně vyvážen prudkým růstem cen elektrické energie, což mělo za následek o 62 % vyšší výnosy oproti predikovaným hodnotám.

V současné době probíhají také přípravy na prodej všech projektů v provozu a ve finálních fázích výstavby. Spolu s projekty NWind činí výkon celého 
prodávaného portfolia 38,4 MW. Fond plánuje zahájit celý proces ve třetím čtvrtletí s tím, že samotný prodej proběhne nejpozději na začátku příštího 
roku.  

NORSKO

V Norsku má fond momentálně v provozu 3 projekty o celkovém výkonu 12,5 MW s tím, že ihned po konci 2. čtvrtletí by měla být rovněž spuštěna 
elektrárna Bergselvi (9,4 MW). U dalších projektů o celkovém výkonu 17,1 MW nyní probíhají poslední fáze testování před uvedením do provozu. 
Fond rovněž očekává, že se do konce roku podaří spustit další dvě elektrárny o výkonu 9,8 MW.

I když byla výroba u provozovaných projektů v druhém čtvrtletí pouze 2,6 % nad predikovanými hodnotami, tržby zaznamenaly 58,6% nárůst oproti 
predikcím. Důvodem zvýšení tržeb byl zejména strmý růst cen elektřiny pro elektrárnu Bergselvi (9,4 MW), která se nachází v regionu s vysokými 
cenami. Hydrologická situace v Norsku vede k velkým rozdílům mezi cenovými zónami. V současné době jih Norska zažívá velmi vysoké ceny kvůli 
nízkým srážkám a hladinám nádrží, zatímco sever zažívá velmi nízké ceny kvůli hojnosti vodních zdrojů.

V červnu byla dokončena akvizice připravovaného projektu Bola (3,2 MW) s tím, že jeho výstavby by měla být zahájena během třetího čtvrtletí tohoto 
roku. Výstavba další elektrárny Gullbergelva (2,7 MW) začala již v březnu a probíhá dle plánu. Po různých odkladech byla v srpnu 2022 zahájena 
také výstavba projektu Kjeraa (3,2 MW).

Ke konci sledovaného období bylo na financování výstavby projektů vyčerpáno 29 mil. EUR z 34 mil. EUR dluhového financování pro tamní projekty. 
Fond dál analyzuje optimální způsob rozšíření úvěru pro nové projekty, které vstoupily do výstavby a u kterých se předpokládá, že v rámci stávajícího 
úvěrového rámce budou mít dostatečné prostředky do podzimu.

ŠPANĚLSKO

Ve Španělsku fond IMPAX vlastní portfolio o celkovém výkonu 118 MW, z čehož se dva projekty nachází v Toledu (Fraile 36 MW a Portachuelo 
42 MW) a třetí v Seville (Las Rozas 40 MW). Ve druhém čtvrtletí byla podepsána smlouva o budoucí kupní smlouvě na obě elektrárny v Toledu 
o výkonu 78 MW, přičemž samotný prodej proběhne po dokončení a spuštění obou projektů.

Samotná výstavba projektů Fraile (36 MW) a Portachuelo (42 MW) je bohužel zpožděna. U Friale se očekává dokončení až na konci září letošního 
roku, přičemž původně bylo plánováno spuštění ve druhém čtvrtletí. Mezi hlavní důvody zpoždění patří zejména zdlouhavé jednání před dosažením 
dohody s místním provozovatelem sítě o požadavcích na testování sítě před uvedením do provozu, a také zpoždění ze strany státních orgánů při 
poskytování provozní licence, protože se v současné době potýkají s nedostatkem personálu.

U Portachuela nyní očekáváme, že prodej bude uskutečněn až na konci roku, jelikož fond čelí různým komplikacím při snaze o zajištění povolení 
k přejezdu místního mostu s těžkou technikou (jeden transformátor o hmotnosti 50 tun a pět střídačů). Fond doufá, že povolení bude uděleno 
nejpozději do konce října po ukončení zemědělské zavlažovací sezóny v dané oblasti. Přes most vede kritické zavlažovací potrubí a státní orgán mají 
obavu ohledně možného poškození mostu dopadem těžkého nákladu.

Projekt solární elektrárny Las Rozas (40 MW) obdržel další potřebná povolení a výstavba by měla být zahájena ve třetím čtvrtletí roku 2022. Fond 
nyní vyhodnocuje, zda je výhodnější projekt prodat ve fázi „ready-to-build“, nebo až po celkovém dokončení projektu.
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ITÁLIE

Fond během prvního pololetí obdržel stavební povolení na solární projekt Capua (10 MW) v Kampánii. Vzhledem k nové legislativě nyní fond hledá 
příležitosti, jak projekt rozšířit na okolní pozemky, což by mohlo přinést dodatečný výkon až 4 MW. Fond nyní rovněž vyhodnocuje, jaký způsob prodeje 
elektřiny bude pro projekt nejvýhodnější.

V srpnu fond podepsal smlouvu na zakoupení projektu třech solárních elektráren o celkovém výkonu 36,8 MW, které se momentálně nachází ve fázi 
příprav před zahájením stavby. Celá transakce by měla být dokončena do konce září, přičemž fond rovněž podepsal opci na možnou akvizici dalších 
solárních projektů o výkonu 16,6 MW.

Nová legislativa v Itálii má významný vliv na zrychlení povolovacích procesů pro projekty v raných fázích přípravy, což by mělo pozitivně ovlivnit 
většinu projektů v italském portfoliu Fondu.

POLSKO

Fond skrze svoje tamní SPV Greenfuture Energy („GFE“) již zajistil pozitivní stanoviska pro výstavbu projektů o výkonu 400 MW z celkového 650 MW 
portfolia. Vzhledem k neustálému navyšování polského portfolia se tamní tým GFE rozrostl z původních 5 zaměstnanců na nynějších 12. U prvních 
projektů (400 MW) byla podána žádost na budoucí připojení k sítí a fond doufá, že výstavba prvních projektů bude zahájena nejpozději na začátku 
roku 2023.

Dle očekávání byly první přihlášky na připojení k síti odmítnuty a fond nadále spolupracuje s regulátorem a operátorem sítě, aby prověřil všechny 
možnosti, jak nadále postupovat. Odmítnuta byla většina žádostí o připojení u nových pevninských obnovitelných zdrojů, jelikož polské autority 
se momentálně soustředí na udělování povolení pro dokončované přímořské větrné elektrárny. Fond očekává, že vzhledem k nutnosti nahrazení 
fosilních zdrojů se nyní polští regulátoři začnou zabývat přihláškami pro pevninské obnovitelné zdroje. Je pravděpodobné, že vyřešení celé problematiky 
zapojování do sítě může nějakou dobu trvat, nicméně fond je na tuto možnost připraven. Ke konci sledovaného období investoval fond do svého 
polského portfolia přibližně 4 mil. EUR.

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Po úspěšných jednáních fond podepsal SPA na prodej 100% podílu v projektu bateriového uložiště Monk Fyston UK Battery storage project. 
Po  odmítnutí územního plánu místními autoritami se fond Impax rozhodl spolupracovat s lokálním zkušeným partnerem na procesu odvolání. 
Spoluprací fond zmírnil svou kapitálovou expozici a zároveň získal další zdroje a hluboké sektorové znalosti, což zvyšuje šance na úspěšný výsledek 
v procesu odvolání. Na samotném odvolání pracoval fond se svými partnery poslední čtyři měsíce a veškerá dokumentace byla nyní podána. Nový 
partner fondu upsal přes 70 % kapitálu a SPA obsahuje atraktivní bonus ve formě fixované ceny, který fond obdrží při úspěšném odvolání. Rozhodnutí 
o odvolání by mělo být vydáno příslušnými autoritami do konce tohoto roku a fond do té doby bude nadále spolupracovat se svými partnery.

PODROBNÝ KOMENTÁŘ K VÝVOJI PORTFOLIA FONDU

http://www.conseq.cz
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UMÍSTĚNÍ FINANČNÍCH AKTIV K 30. 6. 2022
INVESTICE MĚNA OBJEM (CZK)

Meridon Innovative Technologies Fund EUR 15,305,643

Bankovní depozita a krátkodobé pohledávky CZK 121,352,683

K 30.  6.  2022 disponoval fond 
finančními aktivy v celkové výši 
23,30  % hodnoty aktiv fondu, 
cca 136,7 mil. CZK.

Přibližně 11,2 % těchto prostředků 
(cca 15,31 mil. Kč) bylo dlouhodobě 
umístěno do fondu Meridon 
Innovative Technologies Fund, který 
se zaměřuje na dlouhodobé investice 
do nových a inovativních technologií, 
zejména do projektů energetických 
úspor.

FINANČNÍ AKTIVA FONDU

http://www.conseq.cz
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