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ESG
Inwestowanie odpowiedzialne
Êrodowiskowo i społecznie

Plan Spokojny
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty w zakresie w jakim umo˝liwia inwestowanie w jednostki
uczestnictwa Subfunduszu Plan Spokojny kwalifikowany jest, jako produkt finansowy, o którym mowa w art. 8 Rozporzàdzenia
SFDR*, czyli promujàcy aspekty Êrodowiskowe i społeczne (tzw. Light green product).

Subfundusz nie posiada celu inwestycyjnego zwiàzanego ze zrów-
nowa˝onymi inwestycjami. Promocja aspektów społecznych przez
Subfundusz Plan Spokojny odbywa si´ poprzez inwestowanie
w fundusze zagraniczne:

p majàce na celu zrównowa˝one inwestycje 
(art. 9 Rozporzàdzenia SFDR)

p promujàce wybrane charakterystyki Êrodowiskowe 
i społeczne (art. 8 Rozporzàdzenia SFDR). 

Aspekty promowane 
przez Subfundusz
Subfundusz promuje aspekty Êrodowiskowe i społeczne poprzez
dokonywanie oceny ogólnych ratingów.

JednoczeÊnie, nie został wyznaczony referencyjny punkt odniesienia
(benchmark) w celu osiàgni´cia aspektów Êrodowiskowych lub
społecznych promowanych przez produkt finansowy.

Subfundusz Plan Spokojny promuje
aspekty Êrodowiskowe lub społeczne
poprzez uwzgl´dnianie tych aspektów
w kryteriach doboru lokat oraz 
stosowane limity i ograniczenia 
inwestycyjne.*Rozporzàdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie

ujawniania informacji zwiàzanych ze zrównowa˝onym rozwojem w sektorze usług finansowych
(Sustainable Finance Disclosure Regulation).
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Strategia inwestycyjna
Celem inwestycyjnym Subfunduszu Plan Spokojny jest wzrost
wartoÊci aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartoÊci lokat
oraz osiàganie przychodów z lokat netto Subfunduszu.

W ramach realizacji celu inwestycyjnego Subfundusz b´dzie pro-
mował aspekty Êrodowiskowe lub społeczne poprzez uwzgl´dnianie
tych aspektów w kryteriach doboru lokat oraz w stosowanych
ograniczeniach inwestycyjnych. 

Strategia Subfunduszu została odzwierciedlona w Polityce inwe-
stycyjnej, a jej realizacja jest na bie˝àco monitorowana. W ramach
kryteriów doboru lokat, Subfundusz b´dzie si´ kierował tak˝e
ocenà inwestycji w zakresie aspektów Êrodowiskowych, społecznych
i ładu korporacyjnego.

Wià˝àcym elementem strategii inwestycyjnej stosowanym do wyboru
inwestycji w celu osiàgni´cia cech Êrodowiskowych lub społecz-
nych jest kryterium doboru lokat, które zakłada, ˝e co najmniej
30% aktywów netto Subfunduszu b´dzie inwestowane w instrumenty
finansowe promujàce aspekty Êrodowiskowe lub społeczne, bàdê
które majà na celu zrównowa˝one inwestycje w rozumieniu art. 8
lub art. 9 SFDR. 

Emitenci instrumentów finansowych, w tym fundusze zagraniczne
emitujàce tytuły uczestnictwa stanowiàce przedmiot inwestycji,
dla których b´dà dost´pne informacje w obszarze Êrodowiskowym,
społecznym i ładu wewn´trznego (ESG), sà poddawane ocenie
według wewn´trznej metodologii Towarzystwa, w efekcie której
zostanà zaklasyfikowane do jednej z pi´ciu grup ocen ESG (A-E),
gdzie A jest ocenà najlepszà.

W celu posiadania jak najwi´kszej ÊwiadomoÊci w zakresie wpływu
portfela inwestycyjnego na aspekty Êrodowiskowe i społeczne
oraz ograniczenia negatywnego wpływu na te aspekty, co najwy˝ej
15% aktywów netto Subfunduszu b´dà łàcznie stanowiły instru-
menty finansowe emitowane przez fundusze zagraniczne i podmioty,
których nie poddano wewn´trznemu procesowi oceny pod kàtem
ESG, ze wzgl´du na brak informacji dotyczàcych wpływu ich
działalnoÊci na aspekty ESG.

Wskaêniki zrównowa˝onego
rozwoju
Stopieƒ osiàgni´cia aspektów Êrodowiskowych lub społecznych
promowanych przez Subfundusz Plan Spokojny jest mierzony:

p % udziałem w Aktywach Netto Subfunduszu instrumentów
finansowych, w tym w szczególnoÊci tytułów uczestnictwa
funduszy zagranicznych, które promujà aspekty Êrodowiskowe
lub społeczne, bàdê które majà na celu zrównowa˝one inwe-
stycje w rozumieniu art. 8 i 9 SFDR;

p % udziałem pokrycia Aktywów Netto Subfunduszu ocenà
aspektów Êrodowiskowych lub społecznych ustalanà według
metodologii wewn´trznej TFI na podstawie m.in. zewn´trznych
ratingów ESG;

p % udziałem Aktywów Netto Subfunduszu, dla których dost´pne
sà dane dotyczàce poziomu intensywnoÊci emisji CO2, ekspo-
zycji wobec firm działajàcych w sektorze paliw kopalnych,
naruszenia zasad opisanych w UN Global Compact i ekspozycji
wobec kontrowersyjnej broni.

Zrównowa˝ona inwestycja
W zwiàzku z tym, ˝e Subfundusz Plan Spokojny promuje aspekty
Êrodowiskowe, które nie majà na celu zrównowa˝onych inwestycji,
nie jest zobowiàzany do stosowania oceny negatywnego wpływu
według zasady „nie czyƒ powa˝nych szkód” oraz uwzgl´dniania
w swoich inwestycjach PAI (negatywnych czynników na zrówno-
wa˝one inwestycje). 

Zasada „nie czyƒ powa˝nych szkód” znajduje zastosowanie wyłàcznie
do inwestycji, które uwzgl´dniajà unijne kryteria dotyczàce zrów-
nowa˝onej Êrodowiskowo działalnoÊci gospodarczej.

Inwestycje w ramach tego produktu nie uwzgl´dniajà unijnych
kryteriów dotyczàcych zrównowa˝onej Êrodowiskowo działalnoÊci
gospodarczej.
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Główne zało˝enia 
inwestycyjne
Polityka inwestycyjna Subfunduszu Plan Spokojny zakłada, ˝e co naj-
mniej 30% Aktywów Netto Subfunduszu b´dà stanowiły instrumenty
finansowe, w tym w szczególnoÊci tytuły uczestnictwa funduszy zagra-
nicznych, które promujà aspekty Êrodowiskowe lub społeczne, bàdê
które majà na celu zrównowa˝one inwestycje w rozumieniu SFDR.

W stosunku do pozostałej cz´Êci inwestycji Subfundusz b´dzie
dà˝ył do ograniczenia negatywnego wpływu na aspekty Êrodowiskowe
i społeczne poprzez zastosowanie polityki w zakresie oceny emi-
tentów pod kàtem ESG, w tym limitowanie instrumentów finanso-
wych, których emitenci nie zostali poddani procesowi wewn´trznej
oceny ze wzgl´du na brak wystarczajàcych informacji dot. wpływu
ich działalnoÊci na aspekty ESG oraz limitowanie instrumentów
zakwalifikowanych do dwóch najgorszych klas oceny ESG (tj. D i E).

Poniewa˝ Subfundusz nie posiada celu inwestycyjnego powiàzanego
ze zrównowa˝onymi inwestycjami – nie definiuje tak˝e minimalnego
udziału zrównowa˝onych inwestycji w rozumieniu Taksonomii.

Szczegółowe informacje dotyczàce Subfunduszu zawarte sà w treÊci
Prospektu Informacyjnego Millennium SFIO. Wi´cej szczegółowych
informacji o produkcie mo˝na znaleêç na stronie internetowej
www.millenniumtfi.pl.

Polityka oceny 
dobrych praktyk
Z uwagi na charakter Subfunduszu, w którym dominujà inwestycje
poÊrednie (tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych), ocena
spółek, w które zainwestowano pod kàtem dobrych praktyk w za-
kresie zarzàdzania, opiera si´ na ocenie ESG ustalanej wg metodologii
eksperckiej TFI m.in. na podstawie zewn´trznych ratingów ESG
funduszy zagranicznych, emitujàce tytuły uczestnictwa stanowiàce
przedmiot lokat oraz dodatkowych informacji ujawnianych przez te
fundusze. W ramach stosowanej strategii inwestycyjnej:

p Tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych posiadajàcych ocen´
wewn´trznà A lub B b´dà obj´te limitem w zakresie minimalnego
zaanga˝owania;

p Tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych posiadajàcych ocen´
wewn´trznà D lub E b´dà obj´te limitem w zakresie maksymalnego
zaanga˝owania;

p Co najwy˝ej 15% aktywów netto Subfunduszu b´dà stanowiły
instrumenty finansowe, których emitenci nie zostali poddani
procesowi wewn´trznej oceny ze wzgl´du na brak wystarczajàcych
informacji dot. wpływu ich działalnoÊci na aspekty ESG.

Subfundusz dopuszcza rozszerzenie oceny dobrych praktyk w za-
kresie zarzàdzania w spółkach b´dàcych przedmiotem inwestycji
funduszy na podstawie danych od zewn´trznych dostawców ratingów
ESG (np. poprzez ocen´ w obszarze ładu korporacyjnego, wybranych
PAI lub mo˝liwych do zebrania danych o funduszu w zakresie ESG
– m.in. udział % niezale˝nych dyrektorów w zarzàdzie).

www.millenniumtfi.pl
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Wa˝ne informacje: 

Ryzyka dla zrównowa˝onego rozwoju mogà stanowiç ryzyko samo w sobie lub mieç wpływ na inne rodzaje ryzyk zwiàzanych
z inwestycjà oraz na ogólne ryzyko, takie jak ryzyko rynkowe, ryzyko płynnoÊci, ryzyko kredytowe lub ryzyko operacyjne. 

Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibà w Warszawie, ul. Stanisława ˚aryna 2B, 02-593 Warszawa, 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 (dalej: „Towarzystwo”) prowadzi 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. Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wià˝e si´ z ryzykiem utraty kapitału. Dotychczasowe wyniki zarzàdzania
osiàgni´te przez fundusze nie stanowià gwarancji osiàgni´cia takich samych wyników w przyszłoÊci. Zyski z inwestycji osiàgane przez osoby fizyczne
mogà podlegaç opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych.

Niniejszy materiał 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 ani rekomendacji jak równie˝ usługi
oferowania instrumentów finansowych 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.

Subfundusze Millennium (z wyłàczeniem Millennium Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego) mogà inwestowaç powy˝ej 35%
wartoÊci swoich aktywów w papiery wartoÊciowe, których emitentem, por´czycielem lub gwarantem sà: Skarb Paƒstwa, NBP, paƒstwo członkowskie
UE, jednostka samorzàdu terytorialnego paƒstwa członkowskiego UE, paƒstwo nale˝àce do OECD lub mi´dzynarodowa instytucja finansowa,
której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno paƒstwo członkowskie UE.

Przed podj´ciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych nale˝y zapoznaç si´ z Prospektem informacyjnym funduszy oraz kluczowymi informacjami
dla inwestorów oraz informacjà dla klienta AFI, które sà dost´pne w j´zyku polskim na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem
https://millenniumtfi.pl/dokumenty.html, w zakładce „Dokumenty” (odpowiednio w zakładce „Prospekty”, „Kluczowe Informacje dla Inwestorów”
oraz „Informacje dla Inwestora”).

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.

Zaprezentowane materiały słu˝à jedynie celom informacyjnym i nie stanowià oferty. Wszelkie prawa autorskie do materiału przysługujà wyłàcznie
Towarzystwu. Informacje zawarte w materiale sà dobierane zgodnie z najlepszà wiedzà jego autorów i pochodzà ze êródeł uznawanych za wiarygodne,
jakkolwiek autorzy nie gwarantujà ich dokładnoÊci i kompletnoÊci.

Niniejszy materiał ma charakter reklamowy.

www.millenniumtfi.pl                                            www.millenniumtfi.pl/esg


