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Lista publikowanych przez Bank dokumentów z określeniem 
 częstotliwości i miejsca publikacji: 

 

Lp. 

 
Rodzaj dokumentu 

 
Częstotliwość publikacji Miejsce 

1. 
Kwartalna prezentacja wyników oraz 

zapis transmisji konferencji 

 
Co kwartał, zazwyczaj przed 
końcem pierwszego miesiąca 
po zamkniętym kwartale, nie 

później niż w ciągu 60 dni 
kalendarzowych po 

zakończeniu kwartału  
 

Serwis internetowy: 

www.bankmillennium.pl        

(Sekcja Relacji Inwestorskich)  

2. Kwartalny raport finansowy 

 
Za 1 i 3 kwartał, zazwyczaj 
przed końcem pierwszego 
miesiąca po zamkniętym 

kwartale, nie później niż w 
ciągu 60 dni kalendarzowych 

po zakończeniu kwartału  

Serwis internetowy: 
www.bankmillennium.pl        

(Sekcja Relacji Inwestorskich) 

3. Półroczny raport finansowy 

 
Raz do roku, zazwyczaj pod 

koniec lipca, nie później niż w 
ciągu 3 miesięcy od końca 

czerwca 
 

Serwis internetowy: 
www.bankmillennium.pl        

(Sekcja Relacji Inwestorskich) 

4. 

Roczny Raport Finansowy składający się z 
Sprawozdania opisowego z działalności 

Banku oraz raportu finansowego 
(skonsolidowany i Banku) 

 
Raz do roku, zazwyczaj pod 

koniec lutego, nie później niż 
w ciągu 4 miesięcy od 

zakończenia roku obrotowego 
 

Serwis internetowy: 
www.bankmillennium.pl        

(Sekcja Relacji Inwestorskich) 

 5. 
Raport dotyczący informacji 

niefinansowych Banku (dawniej raport 
społecznej odpowiedzialności biznesu) 

Raz do roku, wraz z Rocznym 
raportem finansowym 

Serwis internetowy: 
www.bankmillennium.pl         

(Sekcja Relacji Inwestorskich i 
Sekcja CSR) 

6. 
Informacje w zakresie adekwatności 

kapitałowej, ryzyka oraz polityki 
wynagrodzeń (wymogi CRR*) 

Raport raz do roku, wraz z 
Rocznym raportem 

finansowym (**), wybrane 
informacje co kwartał 

 
Serwis internetowy: 

www.bankmillennium.pl (Sekcja 
Relacji Inwestorskich/ 

Adekwatność kapitałowa i 
Raporty finansowe) 

7. Polityka wynagrodzeń 
Raz do roku, stanowi część 
Sprawozdania opisowego z 

działalności Banku 

Serwis internetowy: 
www.bankmillennium.pl (Sekcja 

Władze i Ład Korporacyjny) 

8. 
Raport dotyczący zasad ładu 

korporacyjnego 

Raz do roku, stanowi część 
Sprawozdania opisowego z 

działalności Banku  

Serwis internetowy: 
www.bankmillennium.pl        

(Sekcja Relacji Inwestorskich i 
Władze i Ład Korporacyjny) 

9. 
Sprawozdanie z działalności Rady 

Nadzorczej Banku 

Raz do roku, co najmniej na 
26 dni przed Walnym 

Zgromadzeniem Banku (jako 
jeden z dokumentów na Walne 

Zgromadzenie) 

Serwis internetowy: 
www.bankmillennium.pl 

(Sekcja Władze i Ład 
Korporacyjny) 

http://www.bankmillennium.pl/
http://www.bankmillennium.pl/
http://www.bankmillennium.pl/
http://www.bankmillennium.pl/
http://www.bankmillennium.pl/
http://www.bankmillennium.pl/
http://www.bankmillennium.pl/
http://www.bankmillennium.pl/
http://www.bankmillennium.pl/


10. 
Raporty bieżące (ESPI)/ 

 Raporty dot. zasad ładu korporacyjnego 
(EBI) 

Po zdarzeniu, które zgodnie z 
rozporządzeniem MAR*** i 

wewnętrznymi zasadami mają 
być ujawnione 

Serwis internetowy: 
www.bankmillennium.pl        

(Sekcja Relacji Inwestorskich) 

11. Informacje prasowe Według potrzeb/wymagań 
Serwis internetowy: 

www.bankmillennium.pl         
(Sekcja Centrum prasowe) 

12. 
Roczny raport finansowy podmiotu 

dominującego (BCP) 
Raz do roku (tylko w wersji 

angielskiej) 

Serwis internetowy: 
www.bankmillennium.pl (Sekcja 

Relacji Inwestorskich/raporty 
finansowe/raporty roczne) 

13. 
Raport wg. rozporządzenia CRR ("Market 
discipline") podmiotu dominującego (BCP) 

Raz do roku (tylko w wersji 
angielskiej) 

Serwis internetowy: 
www.bankmillennium.pl (Sekcja 

Relacji Inwestorskich/ 
Adekwatność kapitałowa) 

 

 

(*) Informacje te stanowią obowiązkowe ujawnienia zgodne z Rozporządzeniem UE w sprawie wymogów kapitałowych (CRR -

Capital Requirement Regulation). Szczegółowe zasady tych ujawnień znajdują się w dokumencie p.t. „Polityka Banku 

Millennium dotycząca ujawniania informacji na temat ryzyka, funduszy własnych, wymogów kapitałowych, polityki w zakresie 

wynagrodzeń i innych informacji” zwana Polityką informacyjną wg CRR, która znajduje się poniżej niniejszej Listy. W 

szczególności znajdują się tam zasady publikacji wybranych danych ujawnianych w trybie kwartalnym i półrocznym.    

(**) Aktualizacja zmiennych wynagrodzeń Zarządu po decyzji Komitetu Personalnego Rady Nadzorczej (zwoływany po Walnym 

Zgromadzeniu Banku).  

 (***) Market Abuse Regulation – Rozporządzenie UE w sprawie nadużyć na rynku  
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