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Zatrudniasz obywateli Rosji lub Białorusi?
Zapoznaj się z rozporządzeniem Rady (UE)

Informacje na temat dyżurów są dostępne na naszej stronie
internetowej w zakładce Edukacja.

W związku z treścią art. 5f Rozporządzenia Rady (UE)
nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku
z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie oraz
art. 1y Rozporządzenia (WE) nr 765/2006 dotyczącego środków
ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem
Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy oraz faktem, że jednostki
uczestnictwa zbywane przez Fundusz mogą posiadać ekspozycję na
denominowane w euro zbywalne papiery wartościowe wyemitowane po dniu 12 kwietnia 2022 r., jak również stanowiskiem
Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie objęcia
sankcjami uczestników PPK, Towarzystwo nie będzie zbywało
jednostek uczestnictwa wyemitowanych przez Millennium PPK
SFIO jakimkolwiek obywatelom rosyjskim lub białoruskim,
lub osobom fizycznym zamieszkałym w Rosji lub na Białorusi.
Powyższa sankcja nie ma zastosowania do obywateli państwa
członkowskiego i osób fizycznych posiadających zezwolenie
na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim.

Szkolenia online dla nowych pracowników

Co powyższe oznacza dla naszych klientów? Mając na uwadze
powyższe, prosimy o nie wysyłanie list składek uwzględniających
w/w osoby jeśli nie posiadają one zezwolenia na pobyt czasowy
lub stały w państwie członkowskim. W przypadku posiadania
stosownego dokumentu (zezwolenie na pobyt stały lub czasowy)
prosimy o pilne przekazanie pocztą potwierdzonego przez
pracodawcę bądź notariusza za zgodność z oryginałem dokumentu
do siedziby Millennium TFI S.A.

Centrum Kultury w Połczynie Zdroju
„Odpowiedzialnym i Przyjaznym Pracodawcą”
PFR Portal PPK w kwietniu kolejny raz wyróżnił pracodawców,
którzy wykazali się szczególnym zaangażowaniem wdrażając PPK
w swoich firmach oraz wysokim wskaźnikiem partycypacji. Pośród
trzynastu wyróżnionych nie mogło także zabraknąć naszego
klienta, jakim jest Centrum Kultury w Połczynie Zdroju.
Przedstawiciel firmy Krzysztof Szewczuk podczas oficjalnej gali
odebrał statuetkę „Odpowiedzialny i Przyjazny Pracodawca” z rąk
prezesa PFR Portal PPK – Roberta Zapotocznego.
Cieszymy się, że możemy uczestniczyć w tym sukcesie, że kolejny
raz dołożyliśmy swoją cegiełkę do tego, by zauważone zostały
działania przedsiębiorcy szerzące wiedzę na temat pracowniczych
planów kapitałowych.
Laureatom gratulujemy i trzymamy kciuki za kolejne osiągnięcia.

Millennium TFI wraz z Polskim Funduszem Rozwoju Portal PPK
proponuje skorzystanie z bezpłatnych webinariów PPK dla nowo
zatrudnianych pracowników. Webinaria takie są dedykowane
osobom nowo zatrudnianym przez pracodawców, z którymi
Millennium TFI ma zawarte umowy o zarządzanie PPK.
Na czym polega współpraca?
•
Millennium TFI wraz z Polskim Funduszem Rozwoju
organizuje raz w miesiącu (częstotliwość będzie zależna
od ilości zgłoszeń) począwszy od marca 2022 r.
cykliczne
certyfikowane
szkolenia
dla
nowo
zatrudnionych pracowników.
•
Otrzymujecie Państwo jeden link, który umożliwia
pracownikom zarejestrowanie się na szkolenia (ten sam
link służy do rejestracji na wszystkie umówione terminy
szkoleń).
•
Po rejestracji, pracownik otrzymuje na swój adres e-mail
link, umożliwiający wzięcie udziału w webinarium.
•
Jeżeli pracownik wziął udział w spotkaniu online – na
wskazany adres e-mail otrzymuje od PFR Portal PPK
certyfikat potwierdzający jego uczestnictwo w szkoleniu,
który następnie może przekazać pracodawcy.
•
Webinarium trwa około 45 minut i jest podzielone na
dwie części. W tym czasie eksperci PFR Portal PPK
w atrakcyjny sposób tłumaczą, na czym polega program,
po stronie Millennium TFI przekazujemy pracownikom
informacje, jak zalogują się do swoich rachunków PPK
i co mogą zrobić poprzez portal STI24 w zakresie
obsługi swoich oszczędności. Prowadzący webinarium
odpowiedzą również na zadane przez uczestników
pytania.
Co zyskuje pracodawca?
Przede wszystkim, kierując nowo zatrudnionych na szkolenie
prowadzone przez Millennium TFI wraz z PFR Portal PPK, nie traci
sam czasu i energii na informowanie pracowników o PPK.
Dodatkowo, otrzymując od pracownika certyfikat ukończenia
szkolenia, ma pewność, że prawidłowo spełnił obowiązek
informacyjny, gdyż PFR Portal PPK jest ustawowo wskazany jako
podmiot zajmujący się działalnością edukacyjną w zakresie PPK.

Pracownik w kontakcie z Millennium TFI – to
możliwe!
Wychodząc naprzeciw potrzebom administratorów PPK
od kwietnia
wprowadziliśmy
nową
formę
komunikacji
z pracownikami firm, jaką są dyżury online. Pracownicy mogą
dołączyć do panelu dyskusyjnego poprzez link i zadać swoje
pytania czy wyrazić opinie. Dziękujemy za wsparcie w komunikacji
z pracownikami i zachęcamy do kierowania pracowników do nas
w każdy czwartek.
Prosimy o kierowanie wszelkich pytań bezpośrednio do doradców lub na adres mailowy: ppk@millenniumtfi.pl.
www.millenniumtfi.pl

infolinia: 22 598 39 79
infolinia: 22 355 46 93

Informator Millennium TFI S.A. | Numer 03/2022 | www.millenniumtfi.pl/PPK

Poprzednie wydania MillePPK dostępne są na stronie internetowej
Millennium TFI w zakładce Informacje dla Pracownika

Ważne informacje:
Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2B, 02-593 Warszawa, 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 (dalej: „Towarzystwo”) prowadzi
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. Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem utraty kapitału. Dotychczasowe wyniki zarządzania osiągnięte przez fundusze nie stanowią gwarancji
osiągnięcia takich samych wyników w przyszłości. Zyski z inwestycji osiągane przez osoby fizyczne mogą podlegać opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych.
Niniejszy materiał 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 ani rekomendacji jak również usługi oferowania instrumentów finansowych oraz nie ma na celu promowania
bezpośrednio lub pośrednio nabycia lub objęcia instrumentów finansowych lub zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia lub objęcia.
Subfundusze Millennium (z wyłączeniem Millennium Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego) mogą inwestować powyżej 35% wartości swoich aktywów w papiery
wartościowe, których emitentem, poręczycielem lub gwarantem są: Skarb Państwa, NBP, państwo członkowskie UE, jednostka samorządu terytorialnego państwa członkowskiego UE,
państwo należące do OECD lub międzynarodowa instytucja finansowa, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.
Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem informacyjnym funduszy oraz kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz informacją dla
klienta AFI, które są dostępne w języku 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 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.
Zaprezentowane materiały służą jedynie celom informacyjnym i nie stanowią oferty. Wszelkie prawa autorskie do materiału przysługują wyłącznie Towarzystwu. Informacje zawarte
w materiale są dobierane zgodnie z najlepszą wiedzą jego autorów i pochodzą ze źródeł uznawanych za wiarygodne, jakkolwiek autorzy nie gwarantują ich dokładności i kompletności.
Niniejszy materiał ma charakter reklamowy.

Prosimy o kierowanie wszelkich pytań bezpośrednio do doradców lub na adres mailowy: ppk@millenniumtfi.pl.
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