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30 de outubro de 2017 Banco Comercial Português, S.A. informa 
sobre Resultados do Bank Millennium 
(Polónia) nos 9M2017 

 
     

O Banco Comercial Português, S.A. informa que o Bank Millennium S.A. com sede em Varsóvia, 

Polónia, entidade da qual detém 50,1% do capital e que consolida nas suas contas pelo método 

integral, divulgou hoje os resultados dos 9M2017, cujos destaques passamos a transcrever: 

“Continuação da melhoria da rendibilidade e da eficiência operacional 

 Resultado líquido recorrente de PLN 187,5 milhões (€44,0 milhões) no 3T 2017 (+8% em 

base trimestral)  

 Resultado líquido nos 9M2017 de PLN 502 milhões (€117,8 milhões) 

 Melhoria do ROE (Return on equity) para 9,3% e do Cost-to-Income para 45.6% 

Resultado Core como principal impulsionador da melhoria 

 Resultado Core aumentou 13,2% face ao período homólogo 

 Margem financeira aumentou 12,1% face ao período homólogo 

 Comissões líquidas com forte crescimento de 16,5% face ao período homólogo 

Custo do risco em níveis reduzidos e forte posição de liquidez  

 Rácio de crédito com imparidade estável (4,6%) 

 Custo do risco em 54 p.b. acumulado desde o início do ano  

 Rácio de Loan-to-deposits aumentou ligeiramente para 83% após 5 trimestres em queda 

Rácios de capital elevados 

 Rácio de Capital Total Consolidado (TCR) e Common Equity Tier 1 (CET1), ambos em 

20,5% (sem incluir o resultado dos 9M17)” 

Fim de comunicado 

Banco Comercial Português, S.A. 


