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Fundusze inwestycyjne wracają do formy  

Po niekorzystnym dla inwestycji marcu przyszedł czas na odwilż, 

a wraz z nim stopniowy powrót do formy rynku inwestycyjnego. 

I choć kwiecień przyniósł ze sobą wzrosty we wszystkich grupach 

funduszy, to na powrót do wyników z początku roku przyjdzie nam 

jeszcze poczekać.  

Pozytywne zmiany zanotowały także fundusze z grupy Millennium 

Emerytura. W okresie ostatniego miesiąca stopy zwrotu wynosiły 

od 3,24% do nawet 8,57*%. 

Firmy <50 zawrą umowy o Zarządzanie jeszcze 

przed 1 lipca 

W Millennium TFI uważnie słuchamy naszych klientów, dlatego 

dokonaliśmy modyfikacji zapisów w Umowie o zarządzanie, dzięki 

którym już teraz możemy zawierać umowy PPK ze wszystkimi 

podmiotami zobowiązanymi do ich podpisania. Umowy zawarte 

przed obowiązującymi datami wejdą w życie zgodnie z terminami 

ustawowymi. 

Proces zawarcia umowy nie uległ zmianie, pozostał prosty 

i intuicyjny. Wszystkie formalności zrealizujemy poprzez stronę 

Millennium TFI przechodząc do zakładki PPK - Zawarcie Umowy 

online, a całość zajmie nam zaledwie kilka minut. 

Bank Millennium podpisał umowę z Bankiem 

Gospodarstwa Krajowego 

Bank Millennium podpisał kolejna umowę z Bankiem Gospodarstwa 

Krajowego, który realizując pakiet pomocowy dla firm dotkniętych 

skutkami pandemii COVID-19 wprowadził do swojej oferty 

gwarancje spłaty kredytu dla średnich i dużych firm z Funduszu 

Gwarancji Płynnościowych. 

– Podejmujemy wiele działań, by w tej trudnej dla wszystkich sytuacji 

wspierać przedsiębiorców. Od wielu lat współpracujemy z BGK, oferując 

firmom rozwiązania ułatwiające ich codzienną działalność. W obecnej 

sytuacji, w krótkim czasie udostępniliśmy przedsiębiorcom atrakcyjne 

propozycje pomagające w utrzymaniu płynności. Dzięki kolejnej umowie 

z BGK dotyczącej gwarancji płynnościowych zabezpieczających 

transakcje kredytowe, po raz pierwszy również duże firmy mogą 

skorzystać ze wsparcia – mówi Andrzej Gliński, członek zarządu 
Banku Millennium. 

Bank Millennium uczestniczy w programie 

Tarczy Finansowej PFR 

Bank Millennium uczestniczy w programie Tarczy Finansowej 

Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm. 

Przedsiębiorcy mogą wnioskować o wsparcie finansowe 

(subwencję) w serwisie bankowości internetowej Banku 

Millennium. Całość procesu, w tym otrzymanie decyzji 

i podpisanie umowy z Polskim Funduszem Rozwoju S.A. odbędzie 

się online w serwisie Millenet. 

– Bank Millennium konsekwentnie wspiera budowę cyfrowej administracji 

publicznej, włączając się w wiele rządowych projektów i wnosząc do nich 

istotną wartość dodaną. Z dużym powodzeniem i przy pomocy 

znaczących nakładów finansowych rozwijamy swoje systemy 

informatyczne, by korzystanie z e-administracji w bankowości 

elektronicznej było dla klienta wyjątkowo proste i przyjazne. To wsparcie 

jest dla nas naturalne, ponieważ rozumiemy i wspieramy polską 

gospodarkę, naszym priorytetem jest też zapewnianie klientom 

najlepszego możliwego serwisu i wdrażanie rozwiązań, które ułatwiają 

im codzienne życie – mówi Joao Bras Jorge, prezes zarządu Banku 

Millennium. 

Pracownicy Banku Millennium wspierają 

produkcję pierwszego polskiego testu na 

COVID-19 

Fundacja Banku Millennium przekazała 500 tys. złotych na rzecz 

Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu, wspierając tym 

samym produkcję pierwszego polskiego testu na koronawirusa 

SARS-CoV-2. 

Jesteśmy pod wrażeniem naukowców z ICHB PAN z Poznania. 

To prawdziwi bohaterowie. Dzięki ich ciężkiej, niemalże 
całodobowej i wolontariackiej pracy, udało się stworzyć testy 

w ciągu zaledwie trzech tygodni. Pracownicy Banku Millennium 

zareagowali na tę wspaniałą wiadomość niemal natychmiast 

i w wewnętrznym głosowaniu zdecydowali o finansowym wsparciu 

Instytutu za pośrednictwem Fundacji Banku Millennium. 

Z końcem kwietnia pracownicy ICHB z Poznania za pośrednictwem 

Facebooka zaprezentowali pierwszy test, który już wkrótce trafi 

na polski rynek. 
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*W zestawieniu zaprezentowano wyniki wybranych subfunduszy, tj.: 

Subfundusz Emerytura 2025 - 1M: 3,24%, YTD: (od początku roku) 0,38%. 

Subfundusz Emerytura 2045 – 1M: 8,57%, YTD: (od początku roku) -9,86% 

Wycena jednostki z dnia 05-05-2020 r. Szczegółowe informacje dotyczące wyceny pozostałych subfunduszy zdefiniowanej daty Millennium Emerytura dostępne są pod adresem: 

www.millenniumtfi.pl/price_ppk.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ważne informacje: 

Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2B, 02-593 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru  Sądowego pod numerem KRS 0000014564, 

o numerze REGON 011191974, o numerze NIP 526-10-31-858, w pełni opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 10.300.000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów trzysta tysięcy 

złotych polskich)(dalej: „Towarzystwo”). Towarzystwo prowadzi działalność w zakresie tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi na podstawie zezwolenia udzielonego przez 

Komisję Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 20 listopada 2001 r. (sygn. DFN1-4050/22-24/01) oraz podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Millennium PPK Specjalistyczny 

Fundusz Inwestycyjny Otwarty (dalej: „Millennium PPK”) z wydzielonymi subfunduszami zdefiniowanej daty (dalej: „Subfundusze”), o których mowa w art. 39 Ustawy z dnia października 

2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2215) (dalej: „Ustawa PPK”), stanowi pracowniczy plan kapitałowy w rozumieniu Ustawy PPK. Millennium PPK 

został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFI 1626. Wszelkie informacje udostępniane przez Towarzystwo w niniejszym materiale mają charakter wyłącznie 

informacyjny, i nie powinny stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych ponieważ mają wystandaryzowany charakter i nie uwzględniają indywidualnej sytuacji i potrzeb 

potencjalnych Uczestników.  

Udostępnianie przez Towarzystwo informacji zawartych w niniejszym dokumencie nie stanowi świadczenia usługi doradztwa prawnego, finansowego, podatkowego, a także usługi 

zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa 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 2020 r. poz. 89), ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 

2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących 

środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania 

interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów (Dz. Urz. UE L160/15 z 17.6.2016). Poprzez udostępnienie niniejszego dokumentu, Towarzystwo nie wskazuje także, iż 

jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia dla potencjalnego Uczestnika. Udostępnianie przez Towarzystwo informacji zawartych w niniejszym dokumencie nie ma na celu oraz nie może 

być uznawane za świadczenie przez Towarzystwo usługi oferowania instrumentów finansowych, o której mowa w art. 72 ustawy z dn ia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi oraz nie ma na celu promowania bezpośrednio lub pośrednio nabycia lub objęcia instrumentów finansowych lub zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia lub 

objęcia.  

Ryzyko wykorzystania informacji zamieszczonych w niniejszym materiale, w szczególności podejmowania na jego podstawie decyzji inwestycyjnych, ponosi wyłącznie ich odbiorca. 

Podstawą do dokonywania przez Państwa inwestycji w fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo powinny być informacje znajdujące się w prospektach informacyjnych, 

statutach, kluczowych informacjach dla inwestorów oraz innych dokumentach dotyczących konkretnego funduszu inwestycyjnego, które zawierają jednocześnie szczegółowe informacje 

o ryzykach związanych z inwestycją w Subfundusze, a które Towarzystwo udostępnia w języku polskim na swojej stronie internetowej www.millenniumtfi.pl. Zyski z inwestycji osiągane 

przez osoby fizyczne mogą podlegać opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych.  

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem utraty kapitału. Subfundusze zarządzane przez Towarzystwo, w zależności od przyjętej polityki inwestycyjnej mogą inwestować 

część lub większość swoich aktywów w akcje. Wartość aktywów netto Subfunduszy cechuje się lub może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfeli inwestycyjnych. 

Subfundusze nie gwarantują osiągniecia celów inwestycyjnych, ale dołożą najlepszych starań, aby je osiągnąć. Środki zainwestowane w Subfundusze nie są objęte systemem gwarantowania 

Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2006 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej 

restrukturyzacji (tj. Dz. U. 2019 poz. 795 ze zm.). Niniejszy materiał służy 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 2019 r. poz. 1145 ze zm.). Niniejsze materiały są chronione prawem autorskim na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.) i przysługują wyłącznie Towarzystwu. 


