26 de janeiro 2022

Banco Comercial Português, S.A. informa sobre
provisões para créditos hipotecários denominados em
moeda estrangeira registadas pelo Bank Millennium S.A.
O Banco Comercial Português, S.A. informa que o Bank Millennium S.A., uma subsidiária por
si detida a 50,1%, publicou hoje o current report que se anexa.
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Current Report no. 2/2022

SUBJECT: Creation of additional provisions against legal risk related to FX
mortgage loans portfolio.
The Management Board of Bank Millennium S.A. (‘the Bank’) informs that it took a
decision to create in its 4th quarter 2021 accounts, PLN661.8 million of provisions for
legal risk connected with FX mortgage loans originated by the Bank. Additional
PLN70.2 million provisions will also be created against legal risk related to the loan
book originated by former Euro Bank S.A. but without a bottom line impact. The
provisions reflect the continuing negative trends in court decisions, inflow of new
court cases and resultant changes in the Bank’s legal risk assessment methodology.
As a result of this level of provisions, despite solid operating performance, the Bank
will post a negative net result in the 4th quarter of 2021.
More information about the legal risk and 4th quarter 2021 financial results will be
disclosed in a current report scheduled for February 1, 2022.
Legal basis: art. 17 section 1 MAR – confidential information
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Current Report n.º 2/2022
ASSUNTO: Constituição de provisões adicionais para riscos legais relacionados com a
carteira de empréstimos hipotecários e, moeda estrangeira
O Conselho de Administração Executivo do Bank Millennium S.A. (“Banco”) informa que tomou
a decisão de constituir, nas contas do 4.º trimestre de 2021, provisões de PLN 661,8 milhões
para riscos legais relacionados com empréstimos hipotecários em moeda estrangeira originados
pelo Bank Millennium. Serão constituídas provisões adicionais de PLN 70,2 milhões para riscos
legais relacionados com a carteira de crédito originada pelo Euro Bank, mas sem impacto nos
resultados líquidos. As provisões refletem a continuação das tendências negativas nas decisões
judiciais, a entrada de novos processos judiciais e as alterações na metodologia de avaliação
de risco do Banco.
Em resultado deste nível de provisões, e apesar do sólido desempenho operacional, o Banco
espera um resultado líquido negativo no 4.º trimestre de 2021.
Informações adicionais sobre os riscos legais e os resultados do 4.º trimestre serão divulgadas
na informação ao mercado sobre os resultados em 1 de fevereiro de 2022.
Base legal: art.º 17, 1 do Regulamento de Abuso de Mercado - Divulgação pública de informação
privilegiada

