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28 outubro 2019 Banco Comercial Português, S.A. informa 
sobre resultados do Bank Millennium 
(Polónia) nos primeiros 9 meses de 2019 

 
     

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 primeiros nove meses de 2019, cujos destaques passamos 

a transcrever: 

Rendibilidade inclui impacto do Euro Bank 

• Resultado líquido atingiu 534 milhões de zlótis (124,3 milhões de euros) nos primeiros 

nove meses de 2019, com um impacto líquido de custos e provisões relacionados com a 

aquisição do Euro Bank de 124 milhões de zlótis (28,9 milhões de euros) 

• Resultado líquido de 200 milhões de zlótis (46,6 milhões de euros) no 3T, um aumento de 

15% face ao trimestre anterior. Resultado líquido de 224 milhões de zlótis (52,1 milhões de 

euros) sem itens não habituais*  

• ROE e cost/income reportados de 9,2% e de 49%, respetivamente 

• ROE e cost/income ajustados* de 10% e de 46%, respetivamente 

Crescimento dos proveitos. Custos operacionais influenciados pela integração do Euro 

Bank 

• Proveitos operacionais aumentaram 25%, em termos homólogos, dos quais 12,3% são 

referentes a crescimento orgânico por parte do Bank Millennium 

• Margem financeira aumentou 30%, em termos homólogos (13%, excluindo o Euro Bank)  

• Custos operacionais aumentaram 30%, em termos homólogos (24%, excluindo o custos de 

integração) 
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• Custos orgânicos do Bank Millennium aumentaram 8,5%, em termos homólogos (excluindo 

custos de integração) 

• Provisão inicial para devolução das comissões de créditos pessoais reembolsados 

antecipadamente, após decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia: 53 milhões de 

zlótis (12,3 milhões de euros) 

Elevada qualidade dos ativos e liquidez 

 Rácio de crédito com imparidade (Stage 3) em 4,4%  

 Custo do risco ajustado** de 61 p.b. (anualizado) 

 Rácio de Loans-to-deposits em 86% 

Rácios de capital reforçados após a incorporação dos resultados do 1S 2019 em fundos 

próprios 

 Rácios de Capital Total (TCR) e CET1 do grupo em 20,2% e 17,1%, respetivamente, já 

incorporando os resultados do 1S 2019 

 Fitch Ratings confirmou os ratings do Bank Millennium em BBB-, com outlook estável  

Retalho (excluindo Euro Bank) 

 2,0 milhões de clientes ativos, um aumento de 421 mil clientes nos últimos dois anos 

(superando o objetivo do plano estratégico de adquirir 600 mil clientes em 3 anos) 

 2ª melhor*** taxa de crescimento nominal de clientes de retalho: um aumento de 297 

mil clientes no último ano 

 Mais de 3 mil milhões de zlótis (0,7 mil milhões de euros) em novos empréstimos de 

crédito pessoal e à habitação, nos primeiros nove meses de 2019 (+30% e 24%, em 

termos homólogos, respetivamente) 

 Crescimento de 17,8% de depósitos, em termos homólogos (5,1%, face ao trimestre 

anterior) 

 Recuperação dos produtos de investimento (+0,1%, %, face ao trimestre anterior) 

Retalho (incluindo Euro Bank) 

 Crescimento de 37,1% de depósitos, em termos homólogos (5,1%, face ao trimestre 

anterior) 
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 Nova produção de crédito pessoal excede 1,5 mil milhões de zlótis (0,3 mil milhões de 

euros) no 3T 

Empresas 

 Crescimento do crédito a empresas, com um aumento de 11%, em termos homólogos 

 Crescimento de 23% de depósitos, em termos homólogos 

 Crescimento das vendas de factoring e leasing em 8% e 3%, em termos homólogos, 

respetivamente 

Qualidade e Inovação 

 Best website design na Europa central e de leste, de acordo com a Global Finance 

 1º lugar na categoria de “Client Relations” e 2º lugar nas categorias de 

“innovativeness” e “growth”, no concurso Banking Stars 2019 **** 

 1,3 milhões de downloads da app Millennium Goodie 

 

(*) Periodificação uniforme das contribuições obrigatórias para o FGD, excluindo o reversão de provisão para ativos fiscais no 

1T - 27 milhões de zlótis - (6,2 milhões de euros), excluindo custos de integração - 64 milhões de zlótis - (14,9 milhões de 

euros) e provisões adicionais relativas à IFRS9, criadas para carteira de crédito do Euro Bank - 89 milhões de zlótis - (20,7 

milhões de euros). 

(**) Provisões líquidas totais sobre empréstimos líquidos médios, excluindo provisões adicionais relativas à IFRS9 para a 

carteira adquirida ao Euro Bank 

(***) Baseado na PRNews, ajustado para efeitos da fusão 

(****) Organizado por Dziennik Gazeta Prawna 

 

Fim de comunicado 

Banco Comercial Português, S.A. 

 

 

 


