Oferta Millennium TFI
w zakresie PPK
Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. wchodzi w skład Grupy Banku Millennium.
Posiadamy 18-letnie doÊwiadczenie w zarzàdzaniu aktywami i znajdujemy si´ w pierwszej dziesiàtce na rynku
funduszy inwestycyjnych pod wzgl´dem wartoÊci aktywów. W bogatej ofercie Towarzystwa dost´pne sà
zarówno produkty standardowe, jak i produkty w ramach III filaru systemu emerytalnego. Współpraca
z Millennium TFI nale˝àcym do grupy bankowej to gwarancja długofalowego bezpieczeƒstwa i stabilnoÊci.
Zarzàdzajàcy funduszami w Millennium TFI to osoby z długoletnià
praktykà i doskonałà znajomoÊcià rynków finansowych.Wielu z nich
to licencjonowani doradcy inwestycyjni. Zdyscyplinowany proces
inwestycyjny i przemyÊlane metody doboru spółek i papierów
wartoÊciowych dajà Klientom pewnoÊç, ˝e ich aktywa sà
profesjonalnie zarzàdzane. Fundamentem naszej działalnoÊci
jest przestrzeganie standardów etyki i biznesu oraz jak najlepsze
zaspokojenie potrzeb i oczekiwaƒ naszych Klientów.

Stawiamy przed sobà wysokie
wymagania i stale monitorujemy
rynki finansowe w poszukiwaniu
okazji i rozwiàzaƒ b´dàcych
atrakcyjnà formà lokowania
aktywów.
www.millenniumtfi.pl

Wybierajàc Millennium TFI otrzymajà Paƒstwo dost´p do bezpłatnej
aplikacji PPK pozwalajàcej kompleksowo zarzàdzaç programem
na poziomie firmy. W prosty sposób b´dà Paƒstwo mogli zarejestrowaç osoby zatrudnione (Pracowników) i kontrolowaç alokacj´ składek
Pracowników i podmiotu zatrudniajàcego (Pracodawcy). Poprzez aplikacj´
otrzymajà Paƒstwo dost´p do wszelkich informacji o planie na poziomie
ka˝dego Uczestnika. Mo˝liwe te˝ b´dzie sprawne dokonywanie zmian
i realizacja wszelkich dyspozycji osób zatrudnionych. Dost´p do systemu
otrzyma równie˝ ka˝dy Pracownik, co umo˝liwi mu Êledzenie wzrostu
portfela i dokonywanie indywidualnych zmian w programie.

W celu rozpocz´cia współpracy z Millennium TFI w zakresie PPK,
Pracodawca zobowiàzany jest zawrzeç z Funduszem Umow´
o zarzàdzanie. Ârodki odprowadzane przez Pracodawc´ oraz
dopłaty od Paƒstwa b´dà lokowane w wybrany Subfundusz w ramach
Millennium PPK Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego
Otwartego (Millennium PPK SFIO). Konstrukcja ka˝dego
z Subfunduszy ogranicza poziom ryzyka w zale˝noÊci od wieku
Uczestnika i zmienia si´ wraz z upływem czasu. Millennium TFI S.A.
zostało wpisane do Ewidencji PPK w dniu 25 kwietnia 2019 r.
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Subfundusze w ramach
Millennium PPK SFIO
Subfundusz Emerytura 2025

Subfundusz Emerytura 2045

kierowany jest do osób, które planujà przejÊç na emerytur´ w okolicach
2025 roku.W pierwszej fazie funkcjonowania Subfunduszu aktywa b´dà inwestowane w udziałowe instrumenty finansowe, głównie w akcje.W ramach cz´Êci
dłu˝nej portfela, nie mniej ni˝ 50% i nie wi´cej ni˝ 75% wartoÊci aktywów
inwestowane b´dzie w dłu˝ne instrumenty finansowe, głównie w obligacje,
instrumenty rynku pieni´˝nego i listy zastawne.W miar´ upływu okresu funkcjonowania Subfundusz b´dzie zwi´kszał udział cz´Êci dłu˝nej. W ostatniej fazie,
czyli od roku 2025 nie mniej ni˝ 85% wartoÊci aktywów Subfunduszu b´dzie
stanowiła cz´Êç dłu˝na.

kierowany jest do osób, które planujà przejÊç na emerytur´ w okolicach
2045 roku.W pierwszej fazie funkcjonowania Subfunduszu (do 31 grudnia
2024 roku) nie mniej ni˝ 60% i nie wi´cej ni˝ 80% wartoÊci aktywów
b´dzie inwestowane w udziałowe instrumenty finansowe, głównie w akcje.
W ramach cz´Êci dłu˝nej portfela, nie mniej ni˝ 20% i nie wi´cej ni˝ 40%
wartoÊci aktywów inwestowane b´dzie w dłu˝ne instrumenty finansowe,
głównie w obligacje, instrumenty rynku pieni´˝nego i listy zastawne.W miar´
upływu okresu funkcjonowania Subfundusz b´dzie zwi´kszał udział cz´Êci
dłu˝nej. W ostatniej fazie, czyli od roku 2045 nie mniej ni˝ 85% wartoÊci
aktywów Subfunduszu b´dzie stanowiła cz´Êç dłu˝na.

Subfundusz Emerytura 2030

Subfundusz Emerytura 2050

kierowany jest do osób, które planujà przejÊç na emerytur´ w okolicach
2030 roku. W pierwszej fazie funkcjonowania Subfunduszu (do 31 grudnia
2019 roku) nie mniej ni˝ 40% i nie wi´cej ni˝ 70% wartoÊci aktywów b´dzie
inwestowane w udziałowe instrumenty finansowe, głównie w akcje.W ramach
cz´Êci dłu˝nej portfela, nie mniej ni˝ 30% i nie wi´cej ni˝ 60% wartoÊci aktywów
inwestowane b´dzie w dłu˝ne instrumenty finansowe, głównie w obligacje,
instrumenty rynku pieni´˝nego i listy zastawne.W miar´ upływu okresu funkcjonowania Subfundusz b´dzie zwi´kszał udział cz´Êci dłu˝nej. W ostatniej
fazie, czyli od roku 2030 nie mniej ni˝ 85% wartoÊci aktywów Subfunduszu
b´dzie stanowiła cz´Êç dłu˝na.

kierowany jest do osób, które planujà przejÊç na emerytur´ w okolicach
2050 roku.W pierwszej fazie funkcjonowania Subfunduszu (do 31 grudnia
2029 roku) nie mniej ni˝ 60% i nie wi´cej ni˝ 80% wartoÊci aktywów
b´dzie inwestowane w udziałowe instrumenty finansowe, głównie w akcje.
W ramach cz´Êci dłu˝nej portfela, nie mniej ni˝ 20% i nie wi´cej ni˝ 40%
wartoÊci aktywów inwestowane b´dzie w dłu˝ne instrumenty finansowe,
głównie w obligacje, instrumenty rynku pieni´˝nego i listy zastawne.W miar´
upływu okresu funkcjonowania Subfundusz b´dzie zwi´kszał udział cz´Êci
dłu˝nej. W ostatniej fazie, czyli od roku 2050 nie mniej ni˝ 85% wartoÊci
aktywów Subfunduszu b´dzie stanowiła cz´Êç dłu˝na.

Subfundusz Emerytura 2035

Subfundusz Emerytura 2055

kierowany jest do osób, którze planujà przejÊç na emerytur´ w okolicach
2035 roku. W pierwszej fazie funkcjonowania Subfunduszu (do 31 grudnia
2024 roku) nie mniej ni˝ 40% i nie wi´cej ni˝ 70% wartoÊci aktywów b´dzie
inwestowane w udziałowe instrumenty finansowe, głównie w akcje.W ramach
cz´Êci dłu˝nej portfela, nie mniej ni˝ 30% i nie wi´cej ni˝ 60% wartoÊci aktywów
inwestowane b´dzie w dłu˝ne instrumenty finansowe, głównie w obligacje,
instrumenty rynku pieni´˝nego i listy zastawne.W miar´ upływu okresu funkcjonowania Subfundusz b´dzie zwi´kszał udział cz´Êci dłu˝nej. W ostatniej
fazie, czyli od roku 2035 nie mniej ni˝ 85% wartoÊci Aktywów Subfunduszu
b´dzie stanowiła cz´Êç dłu˝na.

kierowany jest do osób, które planujà przejÊç na emerytur´ w okolicach
2055 roku.W pierwszej fazie funkcjonowania Subfunduszu (do 31 grudnia
2034 roku) nie mniej ni˝ 60% i nie wi´cej ni˝ 80% wartoÊci aktywów
b´dzie inwestowane w udziałowe instrumenty finansowe, głównie w akcje.
W ramach cz´Êci dłu˝nej portfela, nie mniej ni˝ 20% i nie wi´cej ni˝ 40%
wartoÊci aktywów inwestowane b´dzie w dłu˝ne instrumenty finansowe,
głównie w obligacje, instrumenty rynku pieni´˝nego i listy zastawne.W miar´
upływu okresu funkcjonowania Subfundusz b´dzie zwi´kszał udział cz´Êci
dłu˝nej. W ostatniej fazie, czyli od roku 2055 nie mniej ni˝ 85% wartoÊci
aktywów Subfunduszu b´dzie stanowiła cz´Êç dłu˝na.

Subfundusz Emerytura 2040

Subfundusz Emerytura 2060

kierowany jest do osób, które planujà przejÊç na emerytur´ w okolicach
2040 roku. W pierwszej fazie funkcjonowania Subfunduszu (do 31 grudnia
2019 roku) nie mniej ni˝ 60% i nie wi´cej ni˝ 80% wartoÊci aktywów b´dzie
inwestowane w udziałowe instrumenty finansowe, głównie w akcje.W ramach
cz´Êci dłu˝nej portfela, nie mniej ni˝ 20% i nie wi´cej ni˝ 40% wartoÊci aktywów
inwestowane b´dzie w dłu˝ne instrumenty finansowe, głównie w obligacje,
instrumenty rynku pieni´˝nego i listy zastawne.W miar´ upływu okresu funkcjonowania Subfundusz b´dzie zwi´kszał udział cz´Êci dłu˝nej. W ostatniej
fazie, czyli od roku 2040 nie mniej ni˝ 85% wartoÊci aktywów Subfunduszu
b´dzie stanowiła cz´Êç dłu˝na.

kierowany jest do osób, które planujà przejÊç na emerytur´ w okolicach
2060 roku.W pierwszej fazie funkcjonowania Subfunduszu (do 31 grudnia
2039 roku) nie mniej ni˝ 60% i nie wi´cej ni˝ 80% wartoÊci aktywów
b´dzie inwestowane w udziałowe instrumenty finansowe, głównie w akcje.
W ramach cz´Êci dłu˝nej portfela, nie mniej ni˝ 20% i nie wi´cej ni˝ 40%
wartoÊci aktywów inwestowane b´dzie w dłu˝ne instrumenty finansowe,
głównie w obligacje, instrumenty rynku pieni´˝nego i listy zastawne.W miar´
upływu okresu funkcjonowania Subfundusz b´dzie zwi´kszał udział cz´Êci
dłu˝nej. W ostatniej fazie, czyli od roku 2060 nie mniej ni˝ 85% wartoÊci
aktywów Subfunduszu b´dzie stanowiła cz´Êç dłu˝na.

www.millenniumtfi.pl

infolinia: 22 355 46 93

Przykład struktury portfela
Millennium PPK SFIO
Udział akcji w I roku

Udział obligacji w I roku

Subfundusz Emerytura 2025

25% – 50%

50% – 75%

Subfundusz Emerytura 2030

40% – 70%

30% – 60%

Subfundusz Emerytura 2035

40% – 70%

30% – 60%

Subfundusz Emerytura 2040

60% – 80%

20% –40%

Subfundusz Emerytura 2045

60% – 80%

20% –40%

Subfundusz Emerytura 2050

60% – 80%

20% –40%

Subfundusz Emerytura 2055

60% – 80%

20% –40%

Subfundusz Emerytura 2060

60% – 80%

20% –40%

Udział instrumentów po docelowej dacie

0% – 10%

90% – 100%

Millennium PPK SFIO

Millennium PPK SFIO

Fundusze zdefiniowanej daty zmniejszajà
udział akcji z upływem czasu

Subfundusz Emerytura 2025

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Êredni udział akcji

37%

20%

18%

16%

14%

12%

10%

Êredni udział obligacji

63%

80%

82%

84%

86%

88%

90%

2019-39

2040-49

2050-54

2055-59

2060

Êredni udział akcji

70%

55%

37%

15%

10%

Êredni udział obligacji

30%

45%

63%

85%

90%

Subfundusz Emerytura 2060

www.millenniumtfi.pl
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Opłata za zarzàdzanie
Za zarzàdzanie i reprezentowanie Subfunduszu, Millennium TFI w pierwszym roku działalnoÊci
(do 31 grudnia 2020 r.) nie b´dzie pobierało wynagrodzenia od aktywów Subfunduszu oraz innych kosztów*
zwiàzanych z działalnoÊcià Subfunduszy.Wynagrodzenie w dalszym okresie nie b´dzie wi´ksze ni˝ 0,5% wartoÊci
aktywów Subfunduszu w skali roku.Towarzystwo nie b´dzie pobieraç opłaty zmiennej za osiàgni´ty wynik.
Poni˝ej przedstawiamy tabel´ z przyj´tymi uchwałà Zarzàdu Millennium TFI wysokoÊciami opłat za zarzàdzanie. Opłaty b´dà spadaç do 0,25%
wraz z upływem cyklu ˝ycia ka˝dego Subfunduszu. Maksymalny ich poziom w 1 roku po zakoƒczeniu promocji (0% opłaty za zarzàdzanie
do koƒca grudnia 2020 r.) zale˝ny b´dzie od profilu ryzyka i czasu trwania Subfunduszu. Towarzystwo planuje dodatkowo do koƒca
2020 roku nie obcià˝aç ˝adnymi kosztami* Subfunduszy (koszty te b´dà pokrywane ze Êrodków własnych TFI).

Millennium PPK SFIO

2019

2020

od 2021 od 2025 od 2030 od 2035 od 2040 od 2045 od 2050 od 2055 od 2060

Emerytura 2025

0,00%

0,00%

0,25%

0,25%

0,25%

0,25%

0,25%

0,25%

0,25%

0,25%

0,25%

Emerytura 2030

0,00%

0,00%

0,30%

0,25%

0,25%

0,25%

0,25%

0,25%

0,25%

0,25%

0,25%

Emerytura 2035

0,00%

0,00%

0,35%

0,30%

0,25%

0,25%

0,25%

0,25%

0,25%

0,25%

0,25%

Emerytura 2040

0,00%

0,00%

0,40%

0,35%

0,30%

0,25%

0,25%

0,25%

0,25%

0,25%

0,25%

Emerytura 2045

0,00%

0,00%

0,45%

0,40%

0,35%

0,30%

0,25%

0,25%

0,25%

0,25%

0,25%

Emerytura 2050

0,00%

0,00%

0,45%

0,45%

0,40%

0,35%

0,30%

0,25%

0,25%

0,25%

0,25%

Emerytura 2055

0,00%

0,00%

0,45%

0,45%

0,45%

0,40%

0,35%

0,30%

0,25%

0,25%

0,25%

Emerytura 2060

0,00%

0,00%

0,45%

0,45%

0,45%

0,45%

0,40%

0,35%

0,30%

0,25%

0,25%

* z wyjàtkiem kosztów zwiàzanych z transakcjami Funduszu okreÊlonych w art. 50 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o PPK.

www.millenniumtfi.pl
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Warunki Umowy o zarzàdzanie PPK
w Millennium TFI
W celu rozpocz´cia współpracy z Millennium TFI w zakresie Pracowniczych Planów Kapitałowych
Pracodawca zobowiàzany jest zawrzeç z Funduszem Umow´ o zarzàdzanie.

Krok 1:

Krok 2:

Krok 3:

Rejestracja Pracodawcy
przez stron´ internetowà

Przesłanie przez Millennium TFI
Umowy wraz z linkiem do systemu,
loginem i hasłem na podany
przez Pracodawc´ adres e-mail

Pracodawca loguje si´
do systemu z wykorzystaniem
otrzymanego loginu i hasła

Krok 4:

Krok 5:

Weryfikacja i akceptacja
przez Pracodawc´ danych
wprowadzonych w Kroku 1

Akceptacja danych przez Millennium TFI
– zostaje zawarta Umowa o zarzàdzanie
(mo˝liwoÊç pobrania Umowy)

p Umowa jest zawarta na czas nieokreÊlony. Mo˝e byç rozwiàzania
przez ka˝dà ze Stron z zachowaniem szeÊciomiesi´cznego okresu
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiàca kalendarzowego.
Wypowiedzenie Umowy nast´puje w formie pisemnego
oÊwiadczenia dor´czonego drugiej Stronie. Pracodawca
mo˝e wypowiedzieç Umow´ wyłàcznie, gdy zawarł umow´
o zarzàdzanie PPK z innà instytucjà finansowà niezarzàdzanà
przez Millennium TFI.

www.millenniumtfi.pl

p W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Fundusz,
Pracodawca jest zobowiàzany zawrzeç umow´ o zarzàdzanie
PPK z innà instytucjà finansowà, z terminem obowiàzywania
tej umowy rozpoczynajàcym si´ z dniem nast´pujàcym
po dniu rozwiàzania Umowy.

p Umowa mo˝e zostaç rozwiàzana przez Strony równie˝
za pisemnym porozumieniem.
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System wpłat i wypłat w PPK
Wpłaty finansowane
przez Pracownika

Wpłaty finansowane
przez Pracodawc´*

Wpłata podstawowa
(obligatoryjna)

Wpłata dodatkowa
(dobrowolna)

Wpłata
maksymalna

2,0% wynagrodzenia brutto (dla Pracowników, których
łàczne wynagrodzenie osiàgane z ró˝nych êródeł w danym
miesiàcu nie przekracza kwoty odpowiadajàcej 1,2-krotnoÊci
minimalnego wynagrodzenia, wpłata podstawowa nie mo˝e
byç ni˝sza ni˝ 0,5% wynagrodzenia brutto

do 2,0% wynagrodzenia brutto

4,0% wynagrodzenia brutto

1,5%
wynagrodzenia brutto

do 2,5% wynagrodzenia brutto

4,0% wynagrodzenia brutto

Maksymalna łàczna wpłata

Dopłaty od Paƒstwa

8,0% wynagrodzenia brutto

wpłata powitalna – 250 PLN
dopłata roczna – 240 PLN
*Wpłaty finansowane przez podmiot zatrudniajàcy nie sà wliczane do wynagrodzenia stanowiàcego podstaw´
ustalenia wysokoÊci obowiàzkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Wypłata Êrodków przed 60 r. ˝ycia:

Wypłata Êrodków po 60 r. ˝ycia:

Do 100% na wpłat´ kapitału własnego przy zakupie
mieszkania / budowy domu (jednorazowo). Dotyczy
tylko Uczestników przed ukoƒczeniem 45 roku ˝ycia.
Ârodki nale˝y zwróciç na swój rachunek w ciàgu 15 lat
zgodnie z warunkami wskazanymi w Ustawie PPK.

25% Êrodków w postaci wypłaty jednorazowej
bez podatku od dochodów kapitałowych. Pozostałe
75% bez podatku w comiesi´cznych ratach przez 10 lat,
lub od razu, po opodatkowaniu. Mo˝na te˝ zmniejszyç
liczb´ rat, ale wtedy tak˝e obowiàzuje zapłata podatku.

Do 25% w przypadku powa˝nej choroby
Uczestnika PPK, współmał˝onka lub dziecka.

Wypłata 100% (jednorazowo), ale z koniecznoÊcià
zapłaty podatku od zysków kapitałowych.

Zwrot Êrodków przed 60 r. ˝ycia:
Uczestnik PPK mo˝e na swój wniosek dokonaç zwrotu. Otrzyma on wszystkie Êrodki pochodzàce z jego wpłat, 70% wpłat
pochodzàcych od Pracodawcy a dopłaty od Paƒstwa b´dà musiały zostaç zwrócone w całoÊci. Zwrot wià˝e si´ z koniecznoÊcià
zapłaty 19% podatku od zysków kapitałowych.

www.millenniumtfi.pl
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Warunki Umowy o prowadzenie PPK
w Millennium TFI
Zawarcie i rozwiàzanie Umowy o prowadzenie PPK
p Po zawarciu Umowy o zarzàdzanie, Pracodawca przekazuje list´ Uczestników PPK za poÊrednictwem
systemu. Nast´pnie po jej akceptacji przez Millennium TFI zawarta zostaje Umowa o prowadzenie
PPK (w postaci elektronicznej) w imieniu i na rzecz Pracownika.

p Umowa o prowadzenie PPK wraz z załàcznikiem w postaci listy Uczestników PPK b´dzie do pobrania
w systemie oraz przesłana na wskazane adresy e-mail Pracowników.

p Umowa wygasa automatycznie z momentem rozwiàzania lub wygaÊni´cia Umowy o zarzàdzanie PPK.
Jakkolwiek, Uczestnik PPK ma mo˝liwoÊç pozostawienia dotychczas zgromadzonych kwot na obecnym
rachunku PPK do czasu ich wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu.

Rodzaje składanych oÊwiadczeƒ
Wnioski (do Millennium TFI)

Deklaracje (do Pracodawcy)

Wniosek o wypłat´ podstawowà
Wniosek o wypłat´ na pokrycie kosztów leczenia

Deklaracja rezygnacji z dokonywania
wpłat do planu

Wniosek o zawarcie umowy na pokrycie wkładu własnego

Deklaracja dokonywania wpłat do planu

Wniosek o wypłat´ podstawowà w formie Êwiadczenia mał˝eƒskiego

Deklaracja dotyczàca wpłaty dodatkowej

Wniosek o wypłat´ transferowà

Deklaracja zmiany wpłaty podstawowej

Wniosek o zwrot

Deklaracja finansowania wpłaty podstawowej
(w szczególnych okolicznoÊciach, gdy wpłata taka
nie musi byç finansowana)

Wniosek o konwersj´, zamian´
Wniosek o wskazanie, zmian´, odwołanie osoby uprawnionej
Wniosek o zmian´ danych identyfikujàcych Uczestnika PPK

Zmiana dedykowanego Subfunduszu
p Uczestnik PPK poprzez zło˝enie do Millennium TFI wniosku o dokonanie zamiany do innego
Subfunduszu lub Subfunduszy mo˝e skorzystaç z zamiany Subfunduszu na inny ni˝ dedykowany
dla wieku Uczestnika PPK i przeniesieniu zgromadzonych w planie Êrodków oraz podziału wpłat dokonanych
do planu pomi´dzy poszczególne Subfundusze. Wniosek o zamian´ składa si´ w postaci elektronicznej
pozwalajàcej na utrwalenie jego treÊci w systemie.
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Jak przystàpiç do PPK w Millennium TFI?
Obsługa PPK w głównej mierze b´dzie spoczywaç na Pracownikach działów personalnych i b´dzie si´ wiàzała
z prawidłowym naliczaniem i odprowadzaniem wpłat do PPK, dlatego wa˝ne jest wybranie odpowiedniego
i sprawnie działajàcego systemu. Sprawdê jak nasze rozwiàzania umo˝liwiajà zarzàdzanie PPK on-line.
Przystàpienie do programu PPK w Millennium TFI jest proste:

Wypełnij
wniosek

Podpisz
Umow´

Zakładamy
konto

Zarzàdzaj kontami
swoich Pracowników

Analizujemy go pod kàtem
poprawnoÊci zawartych
danych i przygotowujemy
Umow´

Wysyłamy pakiet
startowy z informacjà
i instrukcjà o dalszych
krokach

Po przesłaniu podpisanej
Umowy, zakładamy konto
w systemie gdzie mo˝esz
zarzàdzaç PPK w firmie

Dzi´ki systemowi mo˝esz zarzàdzaç
on-line PPK, ponadto ka˝dy Pracownik
b´dzie mógł zarzàdzaç swoim kontem
indywidualnie

Wsparcie systemowo - operacyjne:
Prosta i mobilna aplikacja
Dost´p do informacji przez 24 godziny 7 dni w tygodniu
Bezpieczeƒstwo informacji dzi´ki systemowym zabezpieczeniom
Wsparcie przy wdro˝eniu systemu i szkolenia

Pami´taj Pracodawca
b´dzie zobowiàzany
do terminowego
przekazywania składek
podstawowych
i dodatkowych.

Infolinia dla Pracodawców i Pracowników
Integracja z systemem kadrowo-płacowym
Mo˝liwoÊç generowania zestawieƒ dla Pracodawcy i Pracownika
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Wa˝ne informacje: Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibà w Warszawie, ul. Stanisława ˚aryna 2B, 02-593 Warszawa,
Polska, wpisana do rejestru przedsi´biorców Krajowego Rejestru Sàdowego prowadzonego przez Sàd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sàdowego pod numerem KRS 0000014564, o numerze REGON 011191974, o numerze
NIP 526-10-31-858, w pełni opłaconym kapitale zakładowym w wysokoÊci 10.300.000,00 PLN (słownie: dziesi´ç milionów trzysta tysi´cy
złotych polskich)(dalej: „Towarzystwo”).Towarzystwo prowadzi działalnoÊç w zakresie tworzenia i zarzàdzania funduszami inwestycyjnymi
na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisj´ Papierów WartoÊciowych i Giełd z dnia 20 listopada 2001 r. (sygn. DFN1-4050/22-24/01)
oraz podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Niniejszy materiał został przygotowany wyłàcznie na potrzeby zaprezentowania w portalu
PPK, o którym mowa w art. 77 ustawy z dnia 4 paêdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2215)(dalej:
„Ustawa PPK”) informacji o Towarzystwie i zarzàdzanym przez nie Millennium PPK Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym
(dalej: „Millennium PPK”) z wydzielonymi subfunduszami zdefiniowanej daty (dalej: „Subfundusze”), o których mowa w art. 39 Ustawy PPK.
Millennium PPK stanowi pracowniczy plan kapitałowy w rozumieniu Ustawy PPK. Millennium PPK został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych
pod numerem RFI 1626.
Wszelkie informacje udost´pniane przez Towarzystwo w niniejszej prezentacji majà charakter wyłàcznie informacyjny i nie powinny stanowiç
podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych poniewa˝ majà wystandaryzowany charakter i nie uwzgl´dniajà indywidualnej sytuacji
i potrzeb potencjalnych Uczestników. Udost´pnianie przez Towarzystwo informacji zawartych w niniejszej prezentacji nie stanowi Êwiadczenia
usługi doradztwa prawnego, finansowego, podatkowego, a tak˝e usługi zarzàdzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub wi´ksza
liczba instrumentów finansowych oraz usługi doradztwa inwestycyjnego, o których mowa odpowiednio w art. 75 i 76 ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2286), ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporzàdzenia
Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniajàcego rozporzàdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014
w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczàcych Êrodków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych
lub innych informacji rekomendujàcych lub sugerujàcych strategi´ inwestycyjnà oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazaƒ konfliktów
interesów (Dz. Urz. UE L160/15 z 17.6.2016). Poprzez udost´pnienie niniejszej prezentacji, Towarzystwo nie wskazuje tak˝e, i˝ jakakolwiek
inwestycja jest odpowiednia dla potencjalnego Uczestnika. Udost´pnianie przez Towarzystwo informacji zawartych w niniejszej prezentacji nie
ma na celu oraz nie mo˝e byç uznawane za Êwiadczenie przez Towarzystwo usługi oferowania instrumentów finansowych, o której mowa w art.
72 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2286) oraz nie ma na celu promowania bezpoÊrednio lub
poÊrednio nabycia lub obj´cia instrumentów finansowych lub zach´cania, bezpoÊrednio lub poÊrednio, do ich nabycia lub obj´cia.Towarzystwo
dokłada najlepszych staraƒ aby obliczenia, wyniki oraz innego rodzaju informacje prezentowane za poÊrednictwem prezentacji były rzetelne i
nie wprowadzajàce w błàd, jednak˝e nie jest w stanie zagwarantowaç, i˝ powy˝sze informacje sà wolne od bł´dów i nieÊcisłoÊci.
Prezentowane dane oparte sà na opracowaniach własnych Towarzystwa chyba, ˝e wyraênie wskazano inne êródło pochodzenia danych. Ryzyko
wykorzystania informacji zamieszczonych w niniejszym materiale, w szczególnoÊci podejmowania na jego podstawie decyzji inwestycyjnych,
ponosi wyłàcznie ich odbiorca. Towarzystwo wyraênie informuje, i˝ nie ponosi odpowiedzialnoÊci wzgl´dem Paƒstwa za jakiekolwiek decyzje
inwestycyjne podj´te przez Paƒstwa na podstawie obliczeƒ, wyników oraz innego rodzaju informacji zaprezentowanych za poÊrednictwem
prezentacji. Podstawà do dokonywania przez Paƒstwa inwestycji w fundusze inwestycyjne zarzàdzane przez Towarzystwo powinny byç informacje
znajdujàce si´ w prospektach informacyjnych, statutach, kluczowych informacjach dla inwestorów oraz innych dokumentach dotyczàcych
konkretnego funduszu inwestycyjnego, które Towarzystwo udost´pnia w j´zyku polskim na swojej stronie internetowej www.millenniumtfi.pl.
Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wià˝e si´ z ryzykiem utraty kapitału. Subfundusze zarzàdzane przez Towarzystwo, w zale˝noÊci od
przyj´tej polityki inwestycyjnej mogà inwestowaç cz´Êç lub wi´kszoÊç swoich aktywów w akcje.WartoÊç aktywów netto Subfunduszy cechuje
si´ lub mo˝e cechowaç si´ du˝à zmiennoÊcià ze wzgl´du na skład portfeli inwestycyjnych. Subfundusze nie gwarantujà osiàgniecia celów
inwestycyjnych, ale doło˝à najlepszych staraƒ, aby je osiàgnàç. Ârodki zainwestowane w Subfundusze nie sà obj´te systemem gwarantowania
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z ustawà z dnia 10 czerwca 2006 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania
depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (tj. Dz. U. 2019 poz. 795).
Niniejszy materiał słu˝y jedynie celom informacyjnym i nie stanowi oferty, w tym oferty w rozumieniu art. 66 oraz zaproszenia do zawarcia umowy
w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, 1104, 1629, 2073, 2244, z 2019 r. poz. 80).
Materiały zamieszczone w niniejszej prezentacji sà chronione prawem autorskim na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, 1293, 1669, 2245, 2339).Wszelkie prawa autorskie do materiałów zmieszczonych
w niniejszym materiale przysługujà wyłàcznie Towarzystwu.
Wszelkie okreÊlenia u˝yte w niniejszej prezentacji majà znaczenie nadane im w powszechnie obowiàzujàcych przepisach prawa, w szczególnoÊci
w Ustawie PPK.
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