
Grupa Banku Millennium  – wstępne wyniki za 2018 r. 

 

Grupa Bank Millennium  
  
Bank Millennium jest bankiem uniwersalnym, 
który oferuje szeroki zakres usług poprzez 361 
oddziałów, sieci doradców i kanały 
bankowości elektronicznej. Bank Millennium 
jest 6* największym bankiem w Polsce pod 
względem aktywów.  Zatrudnia 6 132 osób 
(FTE). 
 
(*) na dzień 30.09.2018 r. 

 
 

 

 Zarząd Banku 
 
• Joao Bras Jorge – Prezes Zarządu 
• Fernando Bicho – Wiceprezes Zarządu 

(CFO) 
• Wojciech Haase - Członek Zarządu 
• Andrzej Gliński - Członek Zarządu 
• Wojciech Rybak – Członek Zarządu 
• António Ferreira Pinto Júnior - Członek 

Zarządu 
• Jarosław Hermann – Członek Zarządu 

 
 
 

  

Struktura akcjonariatu 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Aktualny rating Banku 

 

 

 

 

 

 

 

Akcje Banku 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba akcji 1 213 116 777 

GPW Symbol MIL 

ISIN PLBIG0000016 

Bloomberg MIL PW 

Reuters MILP.WA 

Indeksy 
WIG, WIG 30, mWIG40,  

WIG Banks, Respect Index 

Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Millennium za 2018 rok 

wyniósł 760,7 mln PLN, czyli o 11,7% więcej, niż zysk netto 2017 roku. 

Był to najwyższy roczny zysk w historii Banku.  

Zysk netto za IV kw. 2018 r. wyniósł 212,5 mln PLN, czyli o 6,2% 

więcej, niż zysk netto poprzedniego kwartału oraz 18.3% więcej, niż 

w IV kw. 2017 roku.  

Wynik z odsetek był głównym czynnikiem wzrostu: 8,1% w skali roku 

i 4,7% kwartalnie.   

Rekordowy zysk netto 

ROE 9,6% 

Marża odsetkowa netto 2,59% 

Wskaźnik Koszty/Dochody 46,5% 

Wskaźnik Kredyty/Depozyty 80% 

Współczynnik kredytów zagrożonych (koszyk 3) 4,5% 

Współczynnik wypłacalności (TCR) (*) 21,7% 

Współczynnik podstawowy (CET 1) 19,8% 

Podstawowe dane finansowe za 2018 r. 

Podstawowe dane biznesowe za 2018 r. 

Depozyty klientów detalicznych  wzrost 18% r/r 

Kredyty hipoteczne walutowe spadek 1% r/r 

Kredyty hipoteczne w PLN wzrost 21% r/r 

Kredyty hipoteczne sprzedaż wzrost 31% r/r 

Kredyty gotówkowe sprzedaż wzrost 39% r/r 

Kredyty przedsiębiorstw wzrost 14%r/r  

Obrót faktoringowy wzrost 18% r/r 

Sprzedaż leasingu  wzrost 15% r/r 

Fakty kwartalne – 05.02.2019 r.  

 Wysoka jakość aktywów, płynności oraz wskaźników 

kapitałowych 

Najlepszy wynik kursu rynkowego wśród banków 
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(zmiana roczna na dzień 28.12.2018 r.) 
 

Fitch 
BBB- / F3/ bbb- / perspektywa 

pozytywna 

Moody’s 
Baa2/ P2/ ba1 / perspektywa 

pozytywna 

Capital 

Inteligence 

 

BBB/A3/BBB perspektywa stabilna 

(*) Byłby 26% po pełnym zatrzymaniu zysku za 2018 rok i emisji obligacji 

podporządkowanych (po decyzji KNF) 

Na dzień 31.12.2018 r. 



25.02.2019 - Publikacja raportu rocznego za 2018 r. 

08.05.2019 - Publikacja  raportu za 1 kw. 2019 r. 

29.07.2019 - Publikacja raportu za 1 półrocze 2019 r. 

28.10.2019 - Publikacja raportu za 3 kw.  2019 r. 

Artur Kulesza – Dyrektor Relacji z Inwestorskich 

Katarzyna Stawinoga - Tel.: 598-11-10 

Marek Miśków  - Tel.: 598-11-16 

e-mail: ir@bankmillennium.pl   

  

  

  

Relacje inwestorskie Banku Millennium  Najbliższe wydarzenia 

www.bankmillennium.pl Twitter:  @BankMillennium_ Kanał na YouTube 

 

Niniejsze opracowanie zostało sporządzone przez Bank Millennium i ma charakter wyłącznie informacyjny i nie należy go traktować jako porady 
inwestycyjnej. Informacje przedstawione w niniejszym dokumencie należy czytać łącznie z innymi informacjami publikowanymi przez Bank (na stronie 
www.bankmillennium.pl), w szczególności z raportami finansowymi i bieżącymi. Informacje te dotyczą poziomu skonsolidowanego Grupy Banku 
Millennium. 

Bank Millennium najczęściej polecanym bankiem 

+202 tys. aktywnych klientów – zgodnie z celem 600 tysięcy klientów przez 3 lata 

(w tys.) Aktywni Klienci detaliczni Aktywni klienci cyfrowi i mobilni 

1 635 
1 675 

1 714 
1 771 

1838 

31/12/17 31/03/18 30/06/18 30/09/18 31/12/18

+202 

+67 

(w tys.) 

Nabycie Euro Banku przez Bank Millennium – kluczowe wnioski 

• Nabycie pozwoli Bankowi Millennium zostać bankiem nr 6 w atrakcyjnym segmencie 

detalicznych kredytów niehipotecznych 

• 1,4 mln nowych klientów pozwoli Bankowi Millennium osiągnąć pozycję nr 6 pod względem 

liczby klientów detalicznych w Polsce 

• Komplementarna sieć placówek ze znaczącą obecnością w małych miastach 

• Ryzyko portfela kredytów hipotecznych w CHF pokryte dzięki gwarancji oraz zwolnieniu z 

odpowiedzialności dostarczonych przez Société Générale S.A.  

• Znaczący wzrost efektywności dzięki korzyściom skali oraz wymianie najlepszych praktyk z 

docelowymi synergiami wynoszącymi 175 mln PLN rocznie przed opodatkowaniem  

• 26% wzrost zysku na akcję oraz 17% zwrot z inwestycji w momencie osiągnięcia docelowych 

synergii 

• Pozycja nr 3 pod względem ROE wśród polskich banków w 2020E 
 

ARC Rynek i Opinia  „Monitor satysfakcji klientów detalicznych 

banków” 

 

Według badania ARC Rynek i Opinia  (*):  

• 1 miejsce w głównych kategoriach : 

„Satysfakcja”, „Ocena punktów styku” and „ 

Ocena opłat i prowizji” 

• Najwyższy wskaźnik rekomendacji NPS (61) 
wśród banków komercyjnych w Polsce  

711 888 963 

433 
408 400 

1 144 
1 296 1 364 

4 kw. 17 3 kw. 18 4 kw. 18

Aktywni klienci cyfrowi -

korzystający tylko z

Millenetu (desktop)

Aktywni klienci mobilni (*)

+19% 

+36% 

(*) klienci detaliczni aktywnie korzystający z aplikacji mobilnej i mobilnego Millenetu  
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