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Banco Comercial Português, S.A. informa
sobre Resultados do Bank Millennium
(Polónia) no 1T 2018

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 do 1º trimestre de 2018, cujos destaques passamos a
transcrever:
“Melhoria da rendibilidade
 Resultado líquido de PLN 155 milhões (37,2 milhões de euros, +11% face ao período
homólogo)
 ROE (Return on equity) de 9,7% e Cost-to-Income de 46,0% (ajustado da contribuição
para o Fundo de Garantia Bancário)
Margem financeira continuou a impulsionar o crescimento do Resultado Core
 Margem financeira aumentou 6,2% em termos homólogos
 Continuação do crescimento das comissões líquidas de 1,8% no trimestre e de 3,8% em
termos homólogos
Forte qualidade dos ativos (novas definições de rácios no âmbito da IFRS9)
 Rácio de crédito com imparidade (stage 3) em 4,9% com cobertura por imparidade de
76%
 Custo do risco em 44 p.b.
 Rácio de Loans-to-deposits no nível mínimo de 81%
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Rácios de capital elevados após a decisão da AG de reter o resultado de 2017
 Rácio de capital total consolidado (TCR) de 24,4%, e rácio de CET1 (=T1) de 22,3% após a
retenção de todo o resultado de 2017
 Rácios de TCR e de T1 situam-se 6 p.p. e 7 p.p., respetivamente, acima dos requisitos
mínimos regulamentares (18,5% para o TCR e 15,2% para T1)”

Fim de comunicado
Banco Comercial Português, S.A.

