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Informacja z art. 46f ustawy o funduszach inwestycyjnych  

dla zakładów ubezpieczeń inwestujących w Fundusze  
zarządzane przez Millennium TFI S.A. 

 
 

Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: Towarzystwo) przedstawia poniżej 
informacje, o których mowa w art. 46f ust. 1 i 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych:  

 
1. Istotne czynniki ryzyka średnio- i długoterminowego związanego z inwestycjami 

 
Szczegółowe informacje na temat istotnych czynników ryzyka średnio- i długoterminowego 
związanego z inwestycjami zakładów ubezpieczeń znajdują się w Prospektach informacyjnych 
funduszy zarządzanych przez Towarzystwo, których jednostki inwestycyjne zostały nabyte 
przez zakłady ubezpieczeń (dalej: Fundusze). 
 

2. Struktura portfela, sposób zarządzania portfelem i koszty tego zarządzania 
 
Szczegółowe informacje na temat struktury portfela oraz kosztów zarządzania portfelem 
Funduszy znajdują się w sprawozdaniu finansowym Funduszy opublikowanym na stronie 
internetowej www.millenniumtfi.pl. Szczegółowe informacje na temat sposobu zarządzania 
portfelem Funduszy znajdują się Prospektach informacyjnych Funduszy.  
 

3. Sposób korzystania z usług doradcy akcjonariusza do spraw głosowania, o którym mowa 
w art. 4 § 1 pkt 16 Kodeksu spółek handlowych 

 
Towarzystwo nie korzysta z usług doradcy akcjonariusza do spraw głosowania, o którym mowa 
w art. 4 § 1 pkt 16 Kodeksu spółek handlowych. 
 

4. Ewentualne konflikty interesów, do których doszło w związku z działaniami w zakresie 
zaangażowania, oraz sposobu ich rozwiązania 
 
Nie wystąpiły konflikty interesów w związku z działaniami w zakresie zaangażowania. 
 

5. Czy, i w jaki sposób, towarzystwo podejmuje decyzje inwestycyjne w oparciu o ocenę średnio- 
i długoterminowych wyników spółki, w której akcje, dopuszczone do obrotu na rynku 
regulowanym dokonano lokat 

 
Szczegółowe informacje w zakresie czynników, w oparciu o które podejmowane są decyzje 
inwestycyjne o lokowaniu aktywów w dopuszczone na rynku regulowanym  akcje spółek, 
znajdują się w prospektach informacyjnych Funduszy, udostępnionych na stronie internetowej 
www.millenniumtfi.pl.   
 

Sposób, w jaki strategia inwestycyjna przyjęta przez dany subfundusz i jej realizacja przyczyniają 
się do średnio- i długoterminowych wyników uzyskanych z aktywów funduszy inwestycyjnych, 
zależy od tego, w jednostki uczestnictwa którego z subfunduszy dokonywana jest inwestycja. 
Szczegółowy opis strategii inwestycyjnych poszczególnych subfunduszy zamieszczony jest w 
prospektach informacyjnych Funduszy umieszczonych na stronie internetowej 
www.millenniumtfi.pl. 
 
Informacje  o wynikach subfunduszy inwestycyjnych wydzielonych w ramach funduszy 
inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo w zakresie średniej stopy zwrotu z inwestycji w 
jednostki uczestnictwa danego subfunduszu są  przedstawione w Rozdziale 3 „Dane o funduszu” 
prospektów informacyjnych Funduszy zamieszczonych na stronie internetowej 
www.millenniumtfi.pl.   
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