
Grupa Banku Millennium – wyniki za 2kw.22/1poł.22

Grupa Bank Millenniumu S.A.

Bank Millennium jest bankiem uniwersalnym,

który oferuje szeroki zakres usług poprzez 635

oddziałów (w tym 415 oddziałów własnych i 220

franczyzowych), sieci doradców i kanały

bankowości elektronicznej. Bank Millennium jest

7* największym bankiem w Polsce pod względem

aktywów. Grupa zatrudnia 6 735 osób (FTE).

(*) Dane na koniec marca 2022 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
na 31.12.2021

Aktualny rating Banku

Akcje Banku

Ilość akcji 1 213 116 777

WSE Ticker MIL

ISIN PLBIG0000016

Bloomberg MIL PW

Reuters MILP.WA

Indeksy
WIG, WIG 30, mWIG40, 

WIG Banks, WIG-ESG

2 kwartał 2022 przyniósł dalszą poprawę operacyjnych wyników Grupy

Kapitałowej Banku Millennium S.A. i w rezultacie ważny kamień

milowy – pozytywny wynik netto po uwzględnieniu wszystkich kosztów

związanych z portfelem kredytów hipotecznych w walutach obcych –

został osiągnięty. Mocny wzrost przychodów podstawowych (2kw22:

+60% r/r, 1poł22: +52% r/r) przekroczył 12% wzrost r/r kosztów

działania (z wył. kosztów instytucjonalnego programu ochrony - „IPS”;

1poł22: +13% r/r) oraz wciąż wysokie koszty związane z portfelem

kredytów hipotecznych w walutach obcych (593 mln zł po podatku,

1poł22: 1 170 mln zł). Gdyby nie znaczące jednorazowe koszty

związane z IPS (252 mln zł przed podatkiem, 204 mln zł po podatku),

Grupa zanotowałaby pozytywny wynik w 2kw22.

Raportowany wynik netto pozostał jednak negatywny i wyniósł 140

mln zł (1poł22: -263 mln zł).

Fakty kwartalne – 26.07.2022 r.

Moody’s
Baa3 / P3/ ba2 / pod obserwacja w 

kierunku obniżenia ratingu

Fitch
BBB- / F3/ bbb- /perspektywa 

negatywna

Capital 

Intelligence
BBB/A2/bbb perspektywa

negatywna

Wyniki pod negatywnym wpływem rezerw na ryzyko 

prawne walutowych kredytów hipotecznych 

Główne dane finansowe za 1poł.22

Główne dane biznesowe za 1poł.22

W 1poł.22 wybuch wojny na Ukrainie był głównym 

czynnikiem wpływającym na nastroje inwestorów

Wynik z tytułu odsetek netto +68% r/r

Marża odsetkowa netto +1,56 p.p.

Koszt ryzyka 37 p.b.

Wzrost prowizji +3% r/r

Kredyty +5% y/y

Kredyty hipoteczne w PLN +19 y/y

Depozyty +7% y/y

Portfel leasingu +8% y/y



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 Bank Millennium Group level.
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2,8 mln aktywnych klientów oraz 2,4 mln aktywnych klientów cyfrowych

W aplikacji mobilnej i Millenecie zapewniamy dostęp do dodatkowych usług nie-
bankowych

Goodie – platforma smartshopingowa

Relacje inwestorskie w Banku Millennium Kolejne wydarzenia

24.10.2022 – wyniki za 3 kw. 2022 r.
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