
Grupa Banku Millennium – wyniki za 1 poł. 2021r.

Grupa Bank Millenniumu S.A.

Bank Millennium jest bankiem uniwersalnym,

który oferuje szeroki zakres usług poprzez 676

oddziałów (w tym 452 oddziałów własnych i 224

franczyzowych), sieci doradców i kanały

bankowości elektronicznej. Bank Millennium jest

7* największym bankiem w Polsce pod względem

aktywów.

Zatrudnia 7 148 osób (FTE).

(*) Data as on 31.03.2020r.

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
as on 31.12.2020

Aktualny rating Banku

Akcje Banku

No of shares 1 213 116 777

WSE Ticker MIL

ISIN PLBIG0000016

Bloomberg MIL PW

Reuters MILP.WA

Indices
WIG, WIG 30, mWIG40, 

WIG Banks, WIG-ESG

Grupa Kapitałowa Banku Millennium S.A. zanotowała w pierwszej

połowie 2021 r. skonsolidowaną stratę netto w wysokości 512 mln zł

(2kw21: strata netto w wysokości 200 mln zł) w porównaniu z zyskiem

netto w wys. 72 mln zł w 1poł.21.

Tak jak w ostatnich okresach sprawozdawczych, głównym

obciążeniem były istotne rezerwy na ryzyko prawne związane z

walutowymi kredytami hipotecznymi (1poł.21.: 1 047 mln zł, 2kw21:

514 mln zł z kwotami odpowiednio 972 mln zł oraz 460 mln zł

przypisanym walutowym kredytom hipotecznym udzielonym przez

Bank). Gdyby nie rezerwy na walutowe kredyty hipoteczne, Grupa

zanotowałaby zysk netto za 1poł.21 w wysokości 449 mln zł

(2kw21: 267 mln zł) w porównaniu ze skorygowanym zyskiem netto za

1poł.20 w wysokości 240 mln zł (2kw20: 166 mln zł).

Fakty kwartalne – 26.07.2021

Moody’s
Baa1/ P2/ baa3 / perspektywa

stabilna

Fitch BBB- / F3/ bbb- / RWN

Capital 

Inteligence BBB/A3/BBB perspektywa stabilna

Wyniki pod negatywnym wpływem rezerw na ryzyko 

prawne walutowych kredytów hipotecznych 

Główne dane finansowe za 1 poł. 2021r.

Główne dane biznesowe za 1 poł. 2021r.

W 2 kwartale 2021 r. nadal utrzymywało się pozytywne 

nastawienie inwestorów do akcji banków 

Odbicie NII, NIM w górę +5%, +4bp kw/kw

Wzrost opłat i prowizji +17% r/r

Redukcja kosztów -7% r/r

Sprzedaż kredytów hipotecznych w 2 kw. 2,6 mld zł

Kredyty gotówkowe +14% kw/kw

Kredyty +6% r/r

Produkty inwestycyjne +24% r/r

Depozyty klientów +4% r/r



www.bankmillennium.pl Twitter:  @BankMillennium_Kanał na YouTube

This information has been prepared by Bank Millennium for information purpose and should be not treated as investment advice. The information
presented in this document should be read together with other information published by the Bank (on www.bankmillennium.pl), in particular financial
and current reports. Information is based on the non-audited consolidated BankMillennium Group level.
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2,6 mln aktywnych klientów oraz 2,1 mln aktywnych klentów cyfrowych

Wdrożenie strategii

Najlepsze wskaźniki finansowe, obsługowe, CSR-owe oraz innowacyjność potwierdzone 
przez niezależne rankingi i konkursy

Relacje inwestorskie w Banku Millennium Kolejne wydarzenia

26.10.2021 – wyniki za 3 kw. 2021

* Klienci detaliczni aktywnie korzystający z aplikacji mobilnej i mobilnej wersji Millenetu

** Udział według kanały wypłaty. 

Z uwagi na bezprecedensową

skalę zmian środowiska

biznesowego spowodowanych

wybuchem pandemii COVID-

19 na początku 2020 r.

Grupa BM podjęła decyzję o

przedłużeniu strategii na

lata 2018-20 o jeszcze jeden

rok i o przygotowaniu nowej

strategii na lata 2022-2024.
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