
 

 

 

1/1 

7 de outubro 2022 

 

Banco Comercial Português, S.A. informa sobre itens 

específicos com impacto nos resultados do 3º trimestre 

de 2022 do Bank Millennium S.A. 

 
 

 

O Banco Comercial Português, S.A. informa que o Bank Millennium S.A., uma subsidiária por 
si detida a 50,1%, publicou hoje o current report que se anexa. 

 

 

 

Fim de comunicado 

Banco Comercial Português, S.A. 
 
     

 

 

 

 

 



                               

Bank Millennium S.A.  
          

October 7, 2022 

 
 

Current report no. 27/2022 
 
SUBJECT: Significant items impacting 3rd quarter 2022 financial results. 
 
The Management Board of Bank Millennium S.A. (‘the Bank’) informs that it took a 

decision to create in its 3rd quarter 2022 accounts, PLN 447 million of provisions for 

legal risk connected with FX mortgage loans originated by the Bank. Additionally, 

PLN 51 million worth of provisions were created against legal risk related to the loan 

book originated by former Euro Bank S.A. but without a bottom line impact. The 

provisions reflect trends in court decisions, inflow of new court cases and resultant 

implications for the Bank’s legal risk assessment methodology.  

 

As a result, the balance of provisions for this risk reached circa PLN 5,270 million at 

the end of September 2022 (of which PLN 4,881 million for the portfolio originated 

by the Bank). 

 

The Bank continued its efforts to reduce the FX mortgage portfolio through amicable 

solutions offered to borrowers. 3rd quarter 2022 was the sixth consecutive quarter 

when the number of amicable settlements exceeded 2,000 and was higher than the 

number of new cases filed against the Bank in the period. The cost of these 

settlements was higher than in the 2nd quarter 2022 due to trends in FX and interest 

rates. As a result of amicable solutions and other natural drivers, at end of 

September 2022 the number of active FX mortgage loan agreements originated by 

the Bank fell below the 40,000 mark, while the value of FX mortgages originated by 

the Bank was 18% lower y/y in CHF terms and excluding the impact of legal risk 

provisions.  

 

Additionally, in the 3rd quarter 2022 Bank Millennium S.A. Capital Group (‘the Group’) 

recognised PLN1,423 million (Bank only: PLN1,385 million) upfront cost of credit 

holidays. As a result of these costs, the Bank/Group will post negative net result for 

the 3rd quarter of 2022, as had been signalled in the current report 21/2022 dated 

July 15, 2022. 

 

More information about these factors and 3rd quarter 2022 financial results will be 

disclosed in a quarterly financial report scheduled for October 24, 2022. 

 

Legal basis: art. 17 section 1 MAR – confidential information 

dzenia MAR 



(Tradução) 
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Current Report n.º 27/2022 

 

ASSUNTO: Itens específicos com impacto nos resultados do 3º trimestre de 2022 do Bank 

Millennium S.A. 

  

O Conselho de Administração Executivo do Bank Millennium S.A. (“Banco”) informa que tomou 

a decisão de constituir, nas contas do 3.º trimestre de 2022, provisões de PLN 447 milhões para 

riscos legais relacionados com empréstimos hipotecários em moeda estrangeira originados pelo 

Bank Millennium. Serão constituídas provisões adicionais de PLN 51 milhões para riscos legais 

relacionados com a carteira de crédito originada pelo Euro Bank, mas sem impacto nos 

resultados líquidos. As provisões refletem a continuação das tendências negativas nas decisões 

judiciais, a entrada de novos processos judiciais e as alterações na metodologia de avaliação 

de risco do Banco. 

 

Como resultado desta decisão, o saldo das provisões para riscos legais relacionados com créditos 

hipotecários em moeda estrangeira atingiu aproximadamente PLN 5.270 milhões dno final de 

setembro de 2022 (dos quais PLN 4.881 milhões para a carteira originada pelo Banco). 

 

O Banco tem mantido os esforços para reduzir a carteira de créditos hipotecários denominados 

em CHF através de acordos amigáveis propostos aos mutuários. O 3º trimestre de 2022 foi o 

sexto trimestre consecutivo em que o número de acordos amigáveis ultrapassou os 2.000 

acordos, sendo novamente no trimestre superior ao número de novos processos instaurados 

contra o Banco no mesmo período. O custo destes acordos foi mais elevado face ao custo 

registado no 2º trimestre de 2022 devido à evolução da taxa de câmbio e das taxas de juro. 

Como resultado dos acordos amigáveis e de outros fatores, no final de setembro de 2022, o 

número de contratos de crédito hipotecários denominados em CHF ativos originados pelo Banco 

diminuiu para um valor inferior a 40.000, tendo o montante de créditos hipotecários originados 

pelo Banco em CHF registado uma redução de 18% em termos homólogos, excluindo o impacto 

das provisões para riscos legais. 

 

Adicionalmente o Bank Millennium S.A. Capital Group (“o Grupo”) informa que no 3º trimestre 

de 2022, reconheceu PLN 1.423 milhões (o Banco apenas: PLN 1.385 milhões) de custos 

relacionados com as moratórias de crédito. Como resultado destes custos, o Banco/Grupo 

apresentará um resultado líquido negativo no 3º trimestre de 2022, conforme referido no 

current report 21/2022 de 15 de julho de 2022. 



 

Informações adicionais sobre estes fatores e os resultados do 3.º trimestre de 2022 serão 

divulgadas na informação ao mercado sobre os resultados em 24 de outubro de 2022. 

 

Base legal: art.º 17, 1 do Regulamento de Abuso de Mercado - Divulgação pública de informação 

privilegiada 

 

  

 

 


